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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2022/23. Kommunfullmäktiges beslut (§ 6/2022) att godkänna upprättad projektering 
för ombyggnation av idrottshallen. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2020/437. Kommunstyrelsens beslut (§ 26/2022) att lägga rapport kring nämndernas 
arbete med intern kontroll 2020/2021 till handlingarna. 
 
BUN 2022/59. Kommunstyrelsens beslut (§ 27/2022) att revidera kommunstyrelsens 
delegationsordning. Samt beslut att uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i 
sina delegationsordningar och att även genomföra övriga ändringar. 
 

• Skolinspektionen 
BUN 2021/142. Beslut från Skolinspektionen om att godkänna Volvo Industrial Academy 
AB som huvudman för gymnasieskola vid Volvogymnasiet i Skövde kommun. 
 

• Barn- och elevombudet 
BUN 2021/422. Beslut från Barn- och elevombudet om att inte pröva ärende gällande 
Rosenbergsskolan. 
 

• Diskrimineringsombudsmannen 
BUN 2021/481. Diskrimineringsombudsmannen begär yttrande samt komplettering i 
tillsynsärende. 
 

• Skolverket 
BUN 2021/69. Beslut från Skolverket om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt 
stöd 2022 (skolmiljarden). 
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• Transportstyrelsen 
BUN 2022/44. Information om vilka områden inom förarutbildning och förarprövning som 
är prioriterade för tillsyn under år 2022.  
 

• Inspektionen för vård och omsorg  
BUN 2021/455. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn av 
Ungdomsboendet Rudbecksgymnasiet. Myndigheten har konstaterat en brist och begär in 
yttrande.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om inkomna beslut och skrivelser och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-01-12 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2022/6 

Rektor  
Susanne Hammar 

2022-01-13 5.18 
Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

BUN 
2022/36 

Verksamhetschef 
elevhälsan 
Nina Kindbom 

2022-01-18 11.1 Ansökan om skolskjuts på grund av 
annan orsak – beviljas 

BUN 
2022/20 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-01-18 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285460 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285681 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285847 
286033 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-21 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
286256 
286258 
286261 
286268 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-01-21 1.1 Brådskande beslut (omfattar två 
beslut) 

BUN 
2022/27 

Ordförande 
Björn Yngvesson 

2022-01-24 1.3 Avge yttrande till tillsynsmyndighet BUN 
2021/485 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-01-25 1.1 Brådskande beslut (omfattar två 
beslut) 

BUN 
2022/27 

Ordförande 
Björn Yngvesson 
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2022-01-26 1.3 Avge yttrande till tillsynsmyndighet BUN 
2021/481 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-01-27 4.6 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om att ta emot 
förskolebarn 

BUN 
2022/42 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-01-27 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
287045 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-01-27 1.1 Brådskande beslut (omfattar två 
beslut) 

BUN 
2022/27 

Ordförande 
Björn Yngvesson 

2022-01-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
287387 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-01-31 11.1 Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2021/456 
2022/45 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-01-31 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-02-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
288020 
288067 
288153 
 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
288314 
288412 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-02 4.2 Beslut om avstängning från plats 
(p.g.a. bristande avgiftsbetalning) 

BUN 
2022/49 

Rektor  
Susanne Hammar 

2022-02-03 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
288787 
288877 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
289517 
289523 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
289684 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
290216 
290286 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-09 11.1 Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/52 
2022/53 
2022/54 
2022/55 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
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2022-02-11 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor  
Ci Olofsson 

2022-02-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
290951 
291004 
291022 
291106 
291640 
291703 
291715 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-02-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
292089 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om fattade delegationsbeslut och bedöms därmed inte i 
direkt mening röra barn.  

Beslutsunderlag 
- 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2021 
BUN 2022/30 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att upprätta 

”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021”, 
enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är därmed skyldig att 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har 
utarbetat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att upprätta 

”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021”, 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2021”, verksamhetschef elevhälsan Nina 

Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Marie Andersson, 2022-01-25. 
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom, 2022-01-25. 
 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021, 

verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Marie Andersson, 2022-01-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/30 

2022-01-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare:  
Nina Kindbom, Verksamhetschef elevhälsan 
Marie Andersson, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021”, enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är därmed skyldig att 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har 
utarbetat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse. 

Barnrättsbedömning 
Se barnrättsbedömning bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021, 

verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Marie Andersson, 2022-01-25. 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
 
Ärendenummer: BUN 2022/30 

2022-01-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare:  
Nina Kindbom, Verksamhetschef elevhälsan 

1. Vilka barn berörs av beslutet?  

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiet. 

2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på någon grund, till 
exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, könsidentitet, sexuell läggning, 
religion eller annan trosuppfattning. 

Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför beslutet? 

Elevernas trygghet beaktas alltid i elevhälsans medicinska del. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande 
och förbyggande för att alla elever ska ha en god lärmiljö.  

3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad forskning, rådande praxis eller beprövad 
erfarenhet. Det är inte givet att ett beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en 
homogen grupp utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och 
lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet. 

Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan tillgodose (alla 
eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga resurser, vad gör vi för att ändå 
säkerställa barns rättigheter? 

Vid upptäckt av otillräckliga resurser arbetar man alltid för att stärka upp och tillgodose alla 
elevers tillgång till elevhälsans medicinska del. 

4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 etc.). Barn 
har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential. Barn har rätt att 
skyddas mot våld och övergrepp. 

Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor?  

Detta är en utvärdering för att just utveckla arbetet i elevhälsans medicinska del, detta kommer i 
sin tur leda till att elevernas trygghet och studiero bör öka. 
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5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn har rätt till 
inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De har rätt att ta del av 
information på ett lättillgängligt sätt. 

Hur har barn varit delaktiga inför beslutet?  

Delaktigheten är stor och ökar med ålder och mognad. Skolsköterskorna får ta del av många 
berättelser och åsikter från elever som de tar med sig i sitt utvecklingsarbete. 

Vilka åsikter har barn lagt fram? 

Vi har inte ställt specifika frågor till eleverna angående Patientsäkerhetsberättelsen. 

Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst information? 

Material och information är anpassat efter elevers mognad och ålder. 

6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida). 

I det hälsofrämjande arbetet tas alltid hänsyn till alla artiklarna i barnkonventionen.  
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Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör arbetet lokalt. Här 
beskrivs artiklarna kortfattat.  

1. Ett barn är en person under 18 år. 
2. Barnet har rätt att inte diskrimineras. 
3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. 
4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter. 
5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran. 
6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad. 
7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. 
8. Barnet har rätt att behålla sin identitet. 
9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa. 
10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening. 
11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande. 
12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad. 
13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill. 
14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls. 
15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet. 
16. Barnet har rätt till sitt privatliv. 
17. Barnet har rätt till lättillgänglig information. 
18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa 

föräldrarna. 
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar. 
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat. 
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar. 
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika villkor. 
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa. 
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra. 
26. Barnet har rätt till social trygghet. 
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard. 
28. Barnet har rätt till utbildning. 
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter. 
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin religion och sitt 

språk. 
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur. 
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. 
33. Barnet ska skyddas mot narkotika. 
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel. 
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande. 
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff. 
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat. 
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp. 
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott. 
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än barnkonventionen ska de gälla 

istället. 
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42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna. 
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen. 
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INLEDNING 
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. Arbetet med att säkra den medicinska insatsen av elevhälsan så att den har 
god kvalitet och en god patientsäkerhet pågår kontinuerligt. Verksamhetschefen och medicinskt 
ledningsansvarig (MLA), tillsammans med vårdgivaren, leder patientsäkerhetsarbetet. 
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses.  
 
Elevhälsans medicinska insats kommer att benämnas som EMI. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

Under 2020 har fokus legat på att uppdatera tidigare skrivna rutiner och implementera nya för att säkerställa 
patientsäkerheten.  

På grund av rådande coronapandemi och distansundervisning har elevuppföljningar och hälsosamtal, på 
främst högstadiet och gymnasiet, till viss del blivit lite försenade. Vissa elevuppföljningar har också flyttats 
fram på grund av att några elever har haft hög frånvaro under pandemin.  

Skolsköterskorna har tillsammans med Närhälsan under hösten 2021 vaccinerat skolbarn i grundskolan 
från 12 års ålder under veckorna 41, 42, 49 och 50. Detta samarbete har fungerat väl och bidragit till hög 
vaccinationstäckning. Under våren 2021 hjälpte skolsköterskorna hemsjukvården/LSS med 
covidvaccinationer. Skolsköterskorna har varit behjälpliga i smittspårningar kring covid. 

Nya rutiner har arbetats fram kring läkemedelshantering, posthantering och remisshantering och fungerar 
bra idag. 

Skolsköterskorna har kunnat upprätthålla deltagande i möten och fortbildningar tack vare digital teknik.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 
målet” ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 
identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  
 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik EMI för alla 
elever, att samverka med personal på skolan, vårdnadshavare och övriga samarbetspartners. Det skall 
inom verksamheten finnas den bemanning och kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det 
skall finnas säkra rutiner för arbetet vilka skall vara kända för den personal det berör.  

Övergripande strategier för att uppnå dessa mål är: 

• Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en 
verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser. 

• Att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som kan 
implementeras i verksamheten. 

• Att all EMI-personal har möjlighet till fortbildning och deltagande i utvecklingsarbeten är en 
förutsättning för god patientsäkerhet. 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård upprätthålls. Barn- och 
utbildningsnämnden i Tidaholm är vårdgivare och ytterst ansvariga för den hälso-och sjukvård som 
bedrivs inom EMI i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet. 

Enligt HSL skall det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som ansvarar för 
verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschef är Nina Kindbom. 
Verksamhetschefen ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet 
att bedriva en god vård med hög kvalité. Medicinskt ledningsansvarig (MLA) skolsköterska är Marie 
Andersson. Det medicinska ledningsansvaret innebär bland annat att bevaka och ansvara för 
patientsäkra rutiner och att rapportera brister till verksamhetsansvariga och tillsammans med dem 
verka för att nödvändiga åtgärder vidtas. MLA är även Lex Maria-ansvarig.  

Stödfunktioner som EMI samverkar med är bland annat Närhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP), Smittskydd Västra Götalandsregionen, Barnmedicin. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador. Intern 
samverkan inom skolan/Tidaholms kommun där skolsköterskorna medverkar: 

• Viktigt att EMI får kännedom om nya elever på skolorna och elevutflyttningar. Detta för att 
journaler skall beställas och att insatser ej skall fördröjas eller utebli. 
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• Samverkan med pedagoger vid vaccinationer underlättar arbetet med framför allt de yngre 
eleverna. Detta skapar en tryggare miljö för eleverna. 

• Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra egenvårdinsatser i skolan skall följa de 
gällande riktlinjerna. 

• Samverka med skolans Elevhälsoteam för att uppnå skollagens mål att förebygga ohälsa, och 
arbeta hälsofrämjande. 

• Samverka med skolans personal inom Tema livsstil.  
• Nätverk kring Våld i nära relationer, suicidprevention. 

 

Extern samverkan med andra vårdgivare eller insatser: 

• Viktigt att remissrutiner är framtagna, följs och är kända i verksamheten. 
• Skolläkarinsatserna sker genom avtal med en distriktsläkare. 
• Samverkan sker med barnhälsovård, ungdomsmottagningen, folkhälsoplanerare, socialtjänst, 

polis, BUP med flera. 
• Samverkan inom Partsamverkan nätverksgrupper. 
• Samverkan med vårdcentraler kring nyanlända barn gällande hälsokontroll och vaccinationer. Kan 

även gälla andra barn.  
• Medverkan i kommunens POSOM grupp. 
• Samarbete med apoteket finns för läkemedelskontroll och med Närhälsan, mta för kontroll av 

medicinteknisk utrustning. 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet 
Dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 25 maj 2018 i hela EU.  

IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där elevhälsans medicinska del har mycket att 
förhålla sig till med tanke på kvalitet, säkerhet och IT-kunnande. Inom EMI finns ett patientsäkert 
digitalt journalsystem för dokumentation i det kommungemensamma systemet PMO som 
tillhandahålls av (CompuGroup Medical) (CGM). Journalsystemet har använts sedan höstterminen 
2010. Journalsystemet används idag av flera professioner inom elevhälsan, vilket kräver tydliga 
rutiner. Uppdaterade rutiner är under bearbetning. 
 
Två skolsköterskor är systemadministratörer i PMO (elevhälsans digitala journalsystem) vilket 
innebär: 

- Ansvara för att berörda användare har de behörigheter i systemet som behövs för sitt arbete.                                                                                                                         
- Support till skolsköterskorna.                                                                                                                            
- Att kontinuerligt uppdatera gällande nyheter och förändringar i systemet.                        
- Att underhålla med anpassningar i systemet till verksamheten som till exempel administrera 

enheter, användare, journaltyper, behörighetsnivåer, termer och mallar.                                                                                    
- Att vara en länk till CGM - dataföretaget för PMO samt samarbeta med IT-avdelningen.    
- Inläsning av in- och utflyttade elever, adressändringar, i systemet från fil som fås av 

skoladministratör en gång/månad.    
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En god säkerhetskultur  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  
 
MLA utarbetar tillsammans med övriga skolsköterskor rutiner för dokumentation, 
skolläkarmedverkan, vaccinationer, läkemedelshantering, hörselscreening, 
synkontroller med mera. Dessa rutiner utvärderas fortlöpande och ändras vid 
behov. Årshjulet som utarbetades 2018 används och revideras vid behov. 
Skolsköterskorna får extern handledning av leg. psykoterapeut och socionom cirka sex gånger per år. 
Skolsköterskorna träffas regelbundet tillsammans där man diskuterar olika rutiner, förbättringar för att 
tidigt kunna identifiera risker och på så sätt förebygga dessa. 

Rutiner vid nyanställning säkerställer skolsköterskans arbete. Metodboken är ett stöd och säkerhet i det 
vardagliga arbetet. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete.  
EMI bemannas av en sjuksköterska, tre distriktssköterskor som är fördelade på 
kommunens skolor. Avtal med skolläkare finns som kommer enligt uppgjort schema.  

Kompetensutvecklingen har kunnat fortgå under pandemin, då flertalet utbildningar har varit digitala.  

Utbildningar som alla eller någon i personalgruppen medverkat i under 2021: 

 
Barnhälsodagen – konkreta 
insatser som främjar ungas 
hälsa 

Konferens 2 dagar 
Skolsköterskedagarna 
arrangerad av svenska 
skolsköterskeföreningen 

Suicid - vad är det som händer och vad kan 
du göra. Internationella Suicidpreventiva 
dagen 

Könsstympning, digital 
föreläsning. 

Barnfetma, tillväxtkurvor 
arrangerad av Göteborgs 
skolhälsovård. 

Ätstörningar – att känna igen tidiga tecken. 
Kunskapscentrum för ätstörningar och 
Karolinska institutet 

Föreläsning Johanna Lundin – 
en skola som fungerar för alla. 
Jämlikhet, mångfald och 
inkludering 

Mitt Bp – samtal. verktyg för 
elever som vill ha hjälp med sin 
övervikt och obesitas 

Cannabis och NPF – Hur kan vi öka dubbel 
beredskap. Länsnykterhetsförbundet, Västra 
Götaland. 

Barnortopedi för 
skolhälsovården arrangerad av 
Göteborgs stad. 

Omvårdnad – introduktion till 
skolsköterskans arbete 7,5h 
Högskolan Skövde 

MLA utbildning, utvecklingsprogram för 
elevhälsans medicinska ledning, 4 dagar. 

 

Digital facklig grundkurs, 3 
dagar 

Konferens elevhälsa i fokus  
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Patienten som medskapare  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 
vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  
 
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. 
Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men vid vaccinationer 
efterfrågas skriftligt medgivande.  

Skolsköterskor och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa 
möjliga resultat av vård och behandling.  

Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen skall vara anpassad efter 
ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer det. Barnet skall ha ett medinflytande 
som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande. En välinformerad 
patient ökar sin upplevelse av trygghet. 

Information och samverkan med elever och vårdnadshavare kan exempelvis se ut som följer. 
Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens behov, ålder, kunskap och situation: 

• Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverkningar. 
• Information inför hälsoundersökning och hälsosamtal. 
• Information om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt. 
• Information om vidtagna åtgärder och uppföljning och vad man skall vara uppmärksam på vid 

exempelvis symtom eller skada. 
• Beskrivning av elevhälsans medicinska insats och uppdrag samt skolsköterskans roll i arbetet med 

eleven. 
 

Tolk används vid behov. 
Information kan vara både muntlig och skriftlig och eleven skall känna sig respekterad. 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård 
upprätthålls. 

Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och utveckling, till 
exempel en förbättringsmodell, är en viktig grund för ett framgångsrikt 
patientsäkerhetsarbete. Under rubriken Agera för säker vård kan 
arbetsprocessen för ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 
användas genom att följa nedanstående fyra steg:  

 

Mål Analys Åtgärder/Strategier Uppföljning 
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2021/Identifiering 

Att säkerställa en 
god och säker vård 
som bedrivs i 
enlighet med Hälso 
– och 
sjukvårdslagen 
(HSL). 

För att kunna säkerställa en god vård 
behöver alla inom EMI arbeta utifrån 
samma rutiner och riktlinjer då 
metodbok från Örebro nyligen köpts 
in. 

 

Sträva efter en 
skolsköterskebemanning med ett 
medelvärde på 430 elever/heltid. 

Att alla skolsköterskor och 
skolläkare arbetar enligt rutiner i 
”Metodboken” - Örebro. Arbete 
med att gå igenom och 
implementera metodboken, samt 
göra lokala tillägg pågår. 

 

Omorganisation vid 
pensionsavgång och nyanställning. 

Under skolskötersketräffarna har 
delar i metodboken gåtts igenom och 
diskuterats för att jobba fram en 
likvärdighet i arbetet. 

Viss försening med arbetet kring 
lokala riktlinjer har uppstått pga 
arbete med covid tagit mycket tid i 
anspråk. 

Omorganisation har genomförts och 
ny MLA har tillsatts. 

Det skall finnas 
säkra rutiner och 
lokala riktlinjer för 
arbetet. Dessa skall 
vara kända för all 
personal i 
verksamheten. 

För att kunna säkerställa en god vård 
behöver alla inom EMI arbeta utifrån 
samma rutiner och riktlinjer från 
Örebro metodboken. 

 

 

 

 

 

Överföring av journaler, dokument 
sker idag till stor del digitalt därför 
bör rutinen kring 
Dokumentationsplikt och hantering 
av skolhälsovårdsjournaler och 
Avvikelsehantering uppdateras. 

 

Rutin kring läkemedel ej uppdaterad. 

 

 

Tidigare avvikelse har varit kring 
posthanteringen på sommaren och 
semester. 

 

Otydlig rutin kring remissförfarandet 
är en risk för patientsäkerheten. 

 

Då främja närvaropolicyn är ganska 
nyligen upprättad finns ett behov att 
utvärdera denna.  

 

 

Det är av stor vikt att det finns rutiner 
för att upptäcka och agera vid tecken 
på hedersproblematik för att 
säkerställa barns rätt till ett liv fritt 
från våld och förtryck. 

 

För att säkerställa det förebyggande 
arbetet kring livsstil bör detta 
utvärderas 

 

EMI ser ett behov av ett utökat 
samarbete med 
ungdomsmottagningen och övrig 
skolpersonal kring sex- och 
samlevnadsundervisningen för att 
utveckla hälsofrämjande insatser 
inom detta område. 

 

Titta över vilka rutiner, riktlinjer 
och metoder som behöver förnyas 
utifrån den nya metodboken. 

 

 

 

 

 

 

Uppdatera rutinen angående 
Dokumentationsplikt och hantering 
av skolhälsovårdsjournaler och 
Avvikelsehantering.  

 

 

Se över och förbättra rutinen kring 
läkemedel. 

 

 

Se över och förbättra rutinen kring 
posthanteringen. 

 

Se över och förbättra rutinen kring 
remissförfarandet. 

 

Uppföljning och utvärdering 
tillsammans med övrig skolpersonal 
av kartläggningar/utredningar av 
elevers frånvaro utifrån rutinen att 
främja närvaro i skolan. 

 

Nya rutiner kring hedersrelaterat 
våld ska utarbetas i samverkan med 
övrig personal på Centrala 
resursteamet (CRT). 

 

 

Utvärdering och eventuell 
uppdatering av ”Tema livsstil”.  

 

Utökat samarbete med 
ungdomsmottagningen och övrig 
skolpersonal kring sex- och 
samlevnadsundervisningen för att 
utveckla hälsofrämjande insatser 
inom detta område. 

 

Under skolskötersketräffarna har 
delar i metodboken gåtts igenom och 
diskuterats för att jobba fram en 
likvärdighet i arbetet. 

Viss försening med arbetet kring 
lokala riktlinjer har uppstått pga 
arbete med covid tagit mycket tid i 
anspråk 

 

 

Pga pandemin har uppdatering ej 
gjorts, planeras för 2022 

 

 

 

Rutin kring de läkemedel som 
används enligt generella ordinationer 
har uppdaterats. 

 

Rutinen har setts över och rutinen har 
fungerat under sommaren 2021 

 

 

Rutin har uppdaterats och 
implementerats under 2021 

 

Rutinen har utvärderats och 
uppdateras i samråd med EMI. 

 

 

 

Ny rutin kring hedersrelaterat våld är 
under bearbetning EMI har 
uppdaterat hälsofrågorna i 
hälsosamtalen så de berör detta 
ämne 

 

Tillsammans med kuratorerna har 
utvärderingarna gått igenom och 
vissa justeringar har gjorts 

 

Samarbete har funnits men 
begränsats pga pandemin 

Att skolsköterskor 
och skolläkare har 

för att kunna tillhandahålla god och 
säker vård behöver kontinuerliga 

Deltagande på skolsköterskemöten, 
kontaktsköterskemöten Skaraborg, 

Fortbildning har genomförts, se punkt 
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 
kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 
som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 
patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Personalen skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en 
vårdskada. 

  

Tillförlitliga och säkra system och processer  
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 
patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 
patientsäkerheten.  

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.  

EMI arbetar utifrån ett basprogram och efter ett årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat. 

Vid hälsosamtalen i förskoleklass, år 4 och 7 samt åk 1 gymnasiet svarar eleverna på frågor om mående, 
hälsa, livsstil i en hälsoenkät vilken diskuteras på hälsosamtalet. Det sammanfattade resultatet redovisas i 
skolans Elevhälsoteam och till berörda lärare vid behov. Resultatet kan leda till förnyade hälsofrämjande – 
och förebyggande insatser. 

Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt bemanning 
på de olika skolorna utifrån elevunderlag. 

 
Egenkontroll av lokaler och utrustning sker fortlöpande. 

 

relevant och 
uppdaterad 
kompetens.  

fortbildningsinsatser  utbildning lokalt/externt, kollegiala 
diskussioner om patientsäkerhet 
och förbättringsarbete. 

adekvat kunskap och kompetens 

Att kvalitetssäkra 
skolsköterskemotta
gningarnas lokaler. 

Tidigare avvikelser inom detta 
område har skrivits. 

Skolsköterskemottagningarna ska 
kvalitetssäkras genom att 
skolsköterska och rektor på varje 
enhet går igenom kraven för 
skolsköterskemottagning.  Brister 
som inte kan åtgärdas på lokal nivå 
ska rapporteras till 
verksamhetschef. Verksamhetschef 
och MLA ska se över nya lokaler för 
att kvalitetssäkra dessa. 

De nya lokalerna på Rosenberg har 
kvalitetssäkrats. Vissa brister kvarstår 
i lokalerna på skolorna i Fröjered och 
Valstad gällande främst tillgång till 
rinnande vatten, för att kunna 
säkerställa en god vårdhygien. 
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Egenkontroll Omfattning Källa 

Kalibrering av medicinteknisk utrustning 1 gång/år Medicinsk tekniker 

Uppdatering av läkemedelsordination enligt 

generella direktiv samt basapotek inom EMI 

1 gång /år Skolläkare, skolsköterskor 

Kontroll medicinsk kylskåpstemperatur 1 gång/vecka Skolsköterska på enheten 

Kontroll läkemedel 2 gånger/termin Skolsköterska på enheten 

Journalgranskning 2 gånger/termin MLA kontrollerar, samt annan utsedd 

skolsköterska kontrollerar MLA-

sköterskan 

 

All medicinteknisk utrustning har kontrollerats/kalibrerats. De medicinska kylskåpen har kontrollerats och 
hållit kylan vilket är viktigt med tanke på att vaccin och läkemedel som förvaras där inte får bli förstört. 
Investeringsplan för medicinteknisk utrustning har under 2021 gjorts. Nya vågar har köpts in till skolorna 
Ekedalen, Forsen och Valstad enligt denna plan. Portabel syntavla har köpts in och skall provas och 
utvärderas under 2022. 

Läkemedelsförråd har kontrollerats och gamla läkemedel kasserats på apoteket. Skolläkare har förnyat 
generella läkemedelsdirektiv. 

Systematiska loggranskningar görs för att kontrollera om någon obehörig kommit åt patientuppgifterna. 
Inga obehöriga har under 2021 varit inne i de journaler som granskades. 

Journalgranskningar av slumpmässigt utvalda elever görs två gånger om året enligt särskild mall. 
Journalgranskningarna under 2021 visade ej på några brister. 

Egenkontroller i vårdkedjan utförs genom rutiner kring remissbevakning, informationsmaterial till 
vårdnadshavare när rätt till Valfrihet i Vården är möjligt. 

 

Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 
och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 
viktigt att agera på störningar i närtid.  

Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att arbetet 
skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet. Varje medarbetare ansvarar för 
att avvikelser och risker identifieras samt rapporteras. 

Kollegialt arbete skolsköterskorna emellan pågår fortlöpande med att identifiera riskområden såsom 
vaccinationer, dokumentation och IT-program, elevinflyttning och -utflyttning, vårdkedja och samverkan 
Partsamverkan nätverksgrupp.  

Bemanning och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet hinns med och kan planeras. 
Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt planeringen av basprogram och vaccinationer skall detta 
rapporteras till MLA och verksamhetschef.  
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Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 
Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 
sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 
bli följden av händelsen. 
All personal inom elevhälsans medicinska del ansvarar för att identifiera och 
rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. 
Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten. Verksamhetschef 
och MLA ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys och återföra information och 
kunskap till verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschef/MLA för att uppmärksamma och påtala 
risker till vårdgivaren. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en 
vårdskada. Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera och värdera risker för att kunna identifiera 
orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna. Riskanalysen leder till höjd 
riskmedvetenhet.  
 

Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 
och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 
att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschefen händelser som har medfört skada 
eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård och behandling. MLA ansvarar för 
bedömning, analys, åtgärder och uppföljning. MLA informerar vidare till verksamhetschefen. 
Rapporterade händelser utreds, analyseras och återkopplas till verksamheten. Åtgärder för att 
förebygga upprepning vidtas efter utredning. Risker och negativa händelser rapporteras på särskild 
blankett.  Om vårdskadan är allvarlig ska MLA snarast göra en Lex Maria - anmälan till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg).  
IVO säkerställer - Socialstyrelsen ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har 
vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska sprida information 
till vårdgivare om de anmälda händelserna samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälningarna motiverar 
för att uppnå hög patientsäkerhet.   
Under 2021 inkom två avvikelser. En avvikelse ang. försenat arbete relaterat till pandemin. 
Skolsköterskornas samarbete med Närhälsan kring covid-vaccinering av skolbarn har tagit mycket tid i 
anspråk, vilket medfört att ordinarie arbetsuppgifter har fått prioriterats bort, alternativt flyttats fram. 
Bedömningen har varit att detta inte har resulterat i någon vårdskada hos enskild elev.  
Den andra avvikelsen handlar om att brister kvarstår i lokalerna på skolorna i Fröjered och Valstad 
gällande främst tillgång till rinnande vatten, för att kunna säkerställa en god vårdhygien. 
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Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 
I december 2017 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en rutin för hantering av klagomål och 
synpunkter som inkommer till förvaltningen och dess verksamheter. Rutinen beskriver hur invånare, 
elever och vårdnadshavare kan gå tillväga för att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten 
och utbildningen. Rutinen beskriver också på vilket sätt medarbetare och chefer inom förvaltningen 
ska ta emot och hantera de synpunkter och klagomål som kommer in. Klagomålshanteringen i 
kommunen kan användas även för synpunkter och klagomål från elever och vårdnadshavare i frågor 
som rör elevhälsans medicinska delar.  
Klagomål och synpunkter på EMI skall alltid tas om hand och vidarebefordras till MLA och 
verksamhetschef. Klagomålen och synpunkterna skall sammanställas och analyseras för att kunna se 
mönster och trender. Vi skall främja möjligheterna att samverka med elever och vårdnadshavare i dessa 
frågor i syfte att öka kvaliteten.  
Inga klagomål och synpunkter har inkommit under året 2021. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 
anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 
funktionalitet, även under oväntade förhållanden.  
Kollegialt arbete skolsköterskorna emellan pågår fortlöpande med att identifiera 
riskområden såsom bland annat vaccinationer, dokumentation och IT-program. 

Arbetet med rutiner och lokala riktlinjer för bland annat informationshantering och dokumentation, 
generella läkemedelsordinationer, säkra rutiner kring hälsosamtal och hälsobesök diskuteras fortlöpande 
men minst en gång per år då också eventuell uppdatering görs. Medicinska delar diskuteras med 
skolläkaren.  

 

 
 

 

 

 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Mål och strategier för 2022 

Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik elevhälsa för alla elever, att 
samverka med personal på skolan och med vårdnadshavare samt andra aktörer. 

Då rådande pandemi tar tid i anspråk sätts mål för 2022 med tillförsikt då osäkert hur pandemin kommer 
att påverka arbetet för EMI under 2022. 
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Mål 2022 Strategier /aktiviteter 

Att säkerställa en god och säker 
vård som bedrivs i enlighet med 
Hälso – och sjukvårdslagen (HSL). 

• Att alla skolsköterskor och skolläkare arbetar enligt rutiner i ”Metodboken” - Örebro. Arbete med 
att gå igenom och implementera metodboken, samt göra lokala tillägg pågår och skall fortsätta 
under 2022. 

• Sträva efter en skolsköterskebemanning med ett medelvärde på 430 elever/heltid. Se över 
fördelning inför varje nytt läsår för att få en jämn arbetsbelastning. 

Det skall finnas säkra rutiner och 
lokala riktlinjer för arbetet. Dessa 
skall vara kända för all personal i 
verksamheten. 

• Titta över vilka rutiner, riktlinjer och metoder som behöver förnyas utifrån den nya metodboken. 

• Uppdatera rutinen angående hantering av skolhälsovårdsjournaler, gällande arkivering och 
rollfördelning i PMO. 

• Skapa ny rutin och arbetssätt för ”Mitt Bp-samtal” - samtal. verktyg för elever som vill ha hjälp 
med sin övervikt och obesitas  

• Under förutsättningen att det blir lättnader i restriktioner skall arbetet med FYSS (Fysisk aktivitet 
på recept) återupptas. 

 

Att skolsköterskor och skolläkare 
har relevant och uppdaterad 
kompetens för att kunna 
tillhandahålla god och säker vård.  

• Deltagande på skolsköterskemöten, kontaktsköterskemöten Skaraborg, handledning, utbildning 
lokalt/externt, kollegiala diskussioner om patientsäkerhet och förbättringsarbete.  

Att kvalitetssäkra 
skolsköterskemottagningarnas 
lokaler. 

• Skolsköterskemottagningarna ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på varje 
enhet går igenom kraven för skolsköterskemottagning.  Brister som inte kan åtgärdas på lokal nivå 
ska rapporteras till verksamhetschef. Verksamhetschef och MLA ska se över nya lokaler för att 
kvalitetssäkra dessa. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 15 Information om pågående utvecklingsprocesser 
inom verksamheterna 
BUN 2022/38 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om pågående utvecklingsprocesser inom verksamheterna. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om pågående utvecklingsprocesser inom verksamheterna”, 

utvecklingsledare Johanna Ljungqvist och kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson, 
2022-02-03. 

 Förvaltningsgemensamma utvecklingsprocesser BUN 2022-2023. 
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Sida 1 av 1 

 

  

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/38 

2022-02-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare:  
Johanna Ljungqvist, Utvecklingsledare 
Carina Ålebring Jonsson, Kvalitetsutvecklare 

Tjänsteskrivelse – Information om pågående 
utvecklingsprocesser inom verksamheterna 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet informerar förvaltningen om pågående utvecklingsprocesser inom 
verksamheterna. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då nämnden i detta fall informeras om pågående 
utvecklingsprocesser inom verksamheterna. Dock genomförs allt utvecklingsarbete med fokus på 
och i syfte för att verka för barns/elevers bästa. 

Beslutsunderlag 
 Förvaltningsgemensamma utvecklingsprocesser BUN 2022-2023. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 14 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2021 
BUN 2022/31 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

verksamhetsberättelse samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2021 samt en rapport med 
redovisning av avtalssamverkan.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

verksamhetsberättelse samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 

avseende år 2021”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-24. 
 Verksamhetsberättelse 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/31 

2022-01-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om verksamhetsberättelse 
för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport med redovisning 
av avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2021 samt en rapport med 
redovisning av avtalssamverkan.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Enligt Tidaholms kommuns ekonomistyrningsprinciper skall varje nämnd senast den 1 
mars fastställa en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen innehåller nämndens 
resultat- och måluppföljning av föregående budgetår. Kommunstyrelsen sammanställer 
därefter en årsredovisning för Tidaholms kommun och överlämnar denna till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
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2 Sammanfattning 
Pandemin har fortsatt påverkat alla Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
och medfört hög arbetsbelastning. Att anpassa för alla olika situationer har krävt ett 
tydligt ledarskap med stor flexibilitet och ett fokus på samverkan och information. 
Närundervisning har genomförts i alla verksamheter under hösten. Starten på 
vårterminen har dock varit mycket ansträngd utifrån stor smittspridning och hög 
frånvaro. Ett led i detta blir att planera för att kompensera elever utifrån hög frånvaro 
och erbjuda undervisning på olika sätt. 

Trots svårigheterna i pandemins spår har Barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt att 
utveckla verksamheterna mot uppsatta mål. Att leda och bedriva förändring och 
utveckling under pressade förhållande har varit en utmaning men tillsammans har Barn- 
och utbildningsförvaltningens verksamheter efter bästa förmåga hållit i och hållit ut. 

I verksamhetsberättelsen redogörs av utveckling och måluppfyllelsen för nämndens åtta 
verksamhetsmål. Förutom måluppföljningen för de åtta målen innehåller rapporten en 
redovisning av personal och ekonomi samt en redogörelse av Kulturskolans 
verksamhet.  I denna rapport har förvaltningen på prov valt att lägga in ett flertal 
diagram med förhoppning om att skapa en större helhetsbild av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Tanken är att nämnd och förvaltning 
tillsamman ska hitta en bra nivå för kommande rapporter. 

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet har drivits enligt plan under 2021. Ett 
fungerande transparent systematiskt kvalitetsarbete är grunden till att kunna fatta kloka 
beslut på alla nivåer. Det är tydligt att det tar tid att förändra det systematiskt 
kvalitetsarbete så att det blir angeläget och värdefullt för all personal, rektorer och 
politik. Det systematiska kvalitetsarbetet kräver fortsatt engagemang, transparens och 
ödmjukhet från alla håll för att kunna utvecklas till sin fulla potential. 

En av Barn och -utbildningsförvaltningens utmaningar för att bibehålla och öka kvalitén 
är att skapa ett hållbart kollegialt lärande för skol och undervisningsförbättringar. En 
skolkultur som driver utveckling tillsammans på vetenskaplig grund och beprövade 
erfarenheter. Arbetet med kollegialt lärande för samtlig pedagogisk personal från 
förskola till Vux har pågått under hela läsåret. Målet är att kollegialt lärande för skol 
och -undervisningsförbättringar på sikt ska bli en kultur i barn -och 
utbildningsförvaltningens verksamheter som främjar barn och elevers lärande och 
måluppfyllelse. 

Förändrade krav och förväntan på kommuner och regioners tjänster utgör ett 
förändringstryck som ställer krav på omställningar och effektivare arbetssätt. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram effektivitetsnyckeltal. Dessa nyckeltal 
redovisas i diagram under målet "En budget i balans". Diagrammen bidrar till en bild av 
hur kommunen, så långt det är möjligt, har omvandlat tillgängliga resurser till tjänster 
med hög kvalitet. 

Förutom effektivitet lyfter också SKR (Sveriges kommuner och regioner) vikten av att 
kommuner håller koll på trender som påverkar det kommunala uppdraget, det vill säga 
att göra en omvärldsbevakning. En kortare omvärlds/närvärldsbevakning har skrivits i 
rapporten men den behöver utvecklas i framtiden. Årets omvärld/närvärlds bevakning 
har fokuserat på kompetensförsörjningsfrågan. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2021 
ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 
för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 
avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 
ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare 
ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över 
verksamheten som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 
Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

 
Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har 
verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande 
fritidshem, en grundskola för åk 7–9, grundsärskola (träningsskola, 1-6 och 7-9), 
gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum 
som anordnar vuxenutbildning. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den enskilt viktiga händelsen under året är pandemin. Det har påverkat alla barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter och varit ett ständigt pågående arbete under 
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året vilket medfört hög arbetsbelastning hos många, stor flexibilitet kring organisation, 
samt ett mycket tydligt ledarskap och fokus på samverkans-och informationskanaler. 
Höstterminen startade med närundervisning och en förhoppning om ett något 
normalare läge men läget förändrades under senare delen av terminen och det blev 
återigen ett ansträngt läge. Som håller i sig i uppstart av våren. 

Den höga frånvaron bland både elever och personal kommer få konsekvenser 
framöver. Hur ska vi kunna kompensera elever som inte fått den undervisningen de har 
rätt till? Hur kommer arbetsmiljön bli för personalen som ska vara en del av denna 
kompensation av undervisning. Många frågor och utmaningar som vi måste hantera på 
bästa sätt. 

Trots pandemin har förvaltningen ändå lyckats fokusera på det dagliga arbetet men 
också på arbeten kring olika utvecklingsdelar och insatser. Troligen i en något mindre 
omfattning men det har inte handlat om att lägga saker åt sidan utan mer fortsätta men 
på en lägre växel, för att det är så viktigt att fortsätta hålla i det framgångsrika arbete 
som pågår i alla verksamheter. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 
och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden: 
Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett levande 
näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt mål med 
tillhörande strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå 
tillväga för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av 
måluppfyllelsen. En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med 
att kommunen närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som 
konkretiserar hur nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

Målområde Strategiska mål 

Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 
livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
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Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete som utvecklar verksamheternas måluppfyllelse och kvalitet 

 
Analys: Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Det ständiga arbetet med att 
utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process genom förvaltningens 
årshjul.  Det systematiska kvalitetsarbetet och årshjulet har utvecklats löpande sedan 
2019. Under 2020 delade förvaltningen in det systematiska kvalitetsarbetet i två delar, 
drift och utveckling. I driften följer förvaltningen upp sina verksamheter och får svar på 
frågan "Var är vi?" Utifrån uppföljningen förs dialoger om "Vart ska vi?" här diskuteras 
och prioriteras synliggjorda behov av utveckling med rektorer och politik. De 
prioriterade utvecklingsbehoven sammanställs i verksamhetsplanen. Enheterna skriver 
därefter en handlingsplan utifrån verksamhetsplanens mål "Hur gör vi?". Två gånger om 
året följer förvaltningen upp verksamheternas drift och utveckling. Uppföljningen göras 
i delårsrapporten och verksamhetsberättelsen. För att synliggöra skillnader mellan drift  
(uppföljning  av samtliga verksamheter utifrån lagar och regler) och utveckling 
(utveckling utifrån prioriterade behov) behöver formen för delårsrapporten och 
verksamhetsberättelsen justeras, ett beslut som behöver fattas på 
kommunledningsnivå. Det betyder att förvaltningen i nuläget följer upp drift och 
utveckling utan tydliga avgränsningar vilket innebär att läsaren behöver en god 
förförståelse. Det ser förvaltningen som en svaghet i rapporteringen till politiken 
(huvudmannen). 

Totalt är det fem indikatorer för detta mål. Två indikatorer hämtas från 
Skolinspektionens skolenkät, de tre andra indikatorerna visar resultaten för elevers 
måluppfyllelse i åk 6 och åk 9 samt meritvärde för åk 9. 

I Skolinspektionens skolenkät tar pedagoger i grundskolan respektive gymnasieskolan 
ställning till en rad påståenden som handlar om hur rektor arbetar med utveckling av 
utbildningen. Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år vilket betyder att det 
inte finns något nytt resultat för 2021, resultatet som redovisas är från 2020. Resultatet 
visar att personalen är mer positivt inställda till till rektors arbete med utveckling av 
utbildningen jämfört med 2018. 

Här nedan visas diagram av elevers måluppfyllelse i åk 6 och åk 9 samt meritvärde för 
åk 9. 

 
Diagrammet ovan visar resultatet för andelen elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser. Resultatet visar på en positiv trend 
sedan 2018, en mycket positiv utveckling där 78,9 % av eleverna når kunskapskraven i 
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alla ämnen år 2021. 

Det innebär att Tidaholms elever är bättre rustade inför högstadiet än tidigare. 

 
Diagrammet ovan visar resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten för År 2021 visar att 75,8% av eleverna har 
uppnått kunskapskraven. Det innebär att den negativa trenden är bruten. Tidaholms 
resultatet ligger år 2021 lika med genomsnittet i riket. 

En viktig del att ta med sig i kommande arbete är att andelen elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen är betydligt fler av de elever som har föräldrar med 
eftergymnasial utbildning 91,4% än de som har förgymnasial eller gymnasialutbildning 
62%. 

 
Diagrammet ovan visar meritvärdet (212,9p av 340p) för elever i åk 9. Resultatet visar 
på en fortsatt negativ trend. Könsuppdelat har pojkarna i genomsnitt 198p och flickor 
225,2p av 340p. Meritvärdet för elever med utländsk bakgrund är 187,1p av 340p 

Elever med ett lågt meritvärde riskerar att inte komma in på de gymnasieprogram de 
önskar. 75% av Tidaholms elever kom år 2020 in på sitt förstahandsval. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt utvecklats under året. För att kunna dra 
slutsatser behöver orsaker och samband analyseras utifrån data samt enheternas 
kvalitetsredovisningar. Det finns en utmaning i att sammanställa nulägesdata för analys 
av samband och orsaker, försök har gjorts av manuell samanställning men det är både 
svårt och tidskrävande. Förhoppningen är att det nya datasystemet hjälper oss att 
komma till rätta med problemet helt eller delvis. 

Värdering: Personalen är positiv till rektors arbete med utveckling av utbildningen. 
Måluppfyllelsen i åk 6 och åk 9 har utvecklats i en positiv riktning, dock fortsätter 
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meritvärdet åk 9 att sjunka. Samtliga fem indikatorer är röda trots att två indikatorer 
har en positiv utveckling och två ligger kvar som tidigare. Vid sammanvägning och 
analys värderas målet till gult. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Att förändra ett systematiskt kvalitetsarbete så 
att det blir angeläget och värdefullt för personal, rektor och politik tar tid och kräver 
mycket av alla. Ett förslag är att prioritera likvärdighetsanalyser för att kunna styra 
medel utifrån behov. Formerna för rapportering av drift och utveckling behöver 
justeras för att bli tydligare. På sikt innebär det att kloka beslut kan fattas som ger 
elever ännu förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Pedagoger i 
grundskolan 
tar ställning till 
hur skolan 
arbetar med 
området 
"Utveckling av 
utbildningen" 
(index) 

- 7,9 7,9   10 7,9  

Pedagoger i 
gymnasieskola
n tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Utveckling av 
utbildningen" 
(index) 

- 6,8 6,8   10 6,8  

Andel (%) 
elever i åk 6 
som uppnått 
kunskapskrave
n i alla ämnen 
som eleven 
läser 

73,5 
% 

77,7 
% 

78,9 
%   100 %   

Andel (%) 
elever i åk 9 
som uppnått 
kunskapskrave
n i alla ämnen 

77,2 
% 

73,3 
% 

75,8 
%   100 %   

Elever i åk 9, 
genomsnittligt 
meritvärde 
(17 ämnen) 

221,4 217 212,9   340   

Verksamhetsmål: Grundskolan bedriver ett tydligt strategiskt arbete med att gestalta 
och förmedla jämställdhet 

 
Analys: Inom ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet och med stöd av 
strategi för jämställdhetsuppdraget har rektorer och förvaltning under läsåret (20/21) i 
olika omfattning fokuserat på att säkerställa att verksamheterna gestaltar jämställdhet. 
Verksamheterna ska följa upp, reflektera och identifiera utvecklingsområden, med syfte 
att utveckla en skola som i sina arbetsformer gestaltar (eller praktiserar) jämställdhet. 
Det yttersta syftet med förvaltningens strategi är att säkerställa att alla elever, oavsett 
kön, har lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter i skolan. 
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Grundskolorna har gestaltat jämställdhet med utgångspunkt i bland annat plan mot 
kränkande behandling, barnkonventionen och de globala målen. Någon grundskola har 
skapat arbetsplaner där aktiviteterna har tydlig koppling till jämställdhet. 
Jämställdhetsperspektivet har vävts in i olika skolämnen, men även på raster och 
fritidsverksamhet i form av diskussioner, film och högläsningsböcker. En stor 
framgångsfaktor är de lekgrupper där pojkar och flickor blandas och pedagogerna styr 
aktiviteterna så att eleverna får möjlighet att prova lärmiljöer och lekar som enligt 
normen uppfattas som "pojk- eller flickaktiviteter". Det resultat som kan anas av 
ovanstående arbete är att jämställdhetsarbetet sker dagligen och inte på specifika 
temadagar eller vid enstaka tillfällen. 

Indikatorerna för detta mål uppdateras vartannat år vilket betyder att det inte finns 
nytt resultat för 2021, utan det är resultatet för 2020 som redovisas. I februari 2020 
fick elever i åk 9 ta ställning till påståendet ”I min skola pratar vi om jämställdhet mellan 
könen”. På en skala från 1-10 blev medelvärdet 5,2 vilket är något bättre än rikets 
resultat (5,1) men visar på en svag försämring i Tidaholm sedan 2018 (5,3). Pedagoger i 
grundskolan tog ställning till samma påstående och resultatet 8,3 är detsamma som för 
riket och visar på en positiv utveckling i Tidaholm jämfört med 2018 (7,9). Elevernas 
enkätsvar antyder att undervisningen i grundskolan i större utsträckning bör belysa 
olika ämnen utifrån ett jämställdhetsperspektiv och låta eleverna diskutera frågor som 
rör jämställdhet. 

Värdering: Ett strategiskt arbete med fokus på jämställdhet är påbörjat men har 
kommit att påverkats av rådande Covid-pandemi samt prioritering av andra 
utvecklingsbehov. En av två indikatorer är röd, värderingen av målet blir därför röd. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: I och med att huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete har blivit en befäst arbetsmetod har det också blivit tydligare vilka 
utvecklingsbehov som behöver prioriteras. Verksamhetsplanen har under hösten 2021 
reviderats enligt beslut i BUN vilket innebär att detta mål inte prioriterades inför 2022. 
För att utveckla och befästa arbetet med jämställdhetsuppdraget ytterligare behöver 
skolledarna få tid till att dela goda exempel från sina verksamheter med varandra i form 
av kollegialt lärande. Den tid som skolledarna har avsatt för utvecklingsdiskussioner 
kommer under 2022 att användas till prioriterade mål i verksamhetsplanen. 

Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Pedagoger i 
grundskolan 
tar ställning 
till 
påståendet 
”På den här 
skolan 
pratar vi om 
jämställdhet 
mellan 
könen” 
(medelvärde
) 

 8,3 8,3   10 8,3  

Elever i 
grundskolan 
åk 9 tar 
ställning till 
påståendet 
”I min skola 
pratar vi om 
jämställdhet 

- 5,2 5,2   10 5,1  
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Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

mellan 
könen” 
(medelvärde
) 

Medborgaren i fokus 
Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 
 

Verksamhetsmål: Eleverna i grundskola och gymnasieskola får en likvärdig och 
rättssäker bedömning och betygsättning 

 
Analys: År 2020 genomfördes Skolinspektionens skolenkät och pedagoger i Tidaholms 
grundskolor tog ställning till hur skolan arbetar med området Bedömning och 
betygsättning. Resultatet blev ett index på 7,6, en ökning med 0,7 procentenheter 
sedan 2018 och något högre än riket som var 7,3 2020. Skolenkäten genomförs 
vartannat år och för år 2021 finns därav inget nytt resultat att rapportera som utfall för 
2021 står istället 2020 års resultat. Nästa uppdaterade resultat kommer under 2022. 

Även pedagoger i gymnasieskolan tog ställning till hur skolan arbetar med området 
Bedömning och betygsättning och resultatet blev ett index på 7,7 en ökning med 1,3 
procentenheter sedan 2018. Rikets resultat för 2020 låg på index 7,2. För år 2021 finns 
inget nytt resultat att rapportera, som utfall för 2021 står istället 2020 år resultat. 
Nästa uppdaterade resultat kommer under 2022. 

Förvaltningen har tidigare år identifierat stora skillnader i ämnesbetyg och provbetyg 
för nationella prov. En stor andel elever har fått högre ämnesbetyg än betyg på 
nationella prov. På grund av pandemin har de nationella proven inte genomförts 2021, 
där av finns inga nya resultat att tillgå. 

Värdering: Eftersom det inte finns några uppdaterade siffror för 2021 får resultatet 
värderas utifrån 2020 års resultat som då var rött, trots förbättring sedan 2018. Detta 
läsår fokuserar grundskolan och särskolan på de ändringar i läroplaner och kursplaner 
som kommer att gälla från höstterminens start. Bland annat har Anna Karlefjärd 
föreläst om och även varit behjälplig i att tolka de ändringar som gjorts i läroplanerna 
och kursplanerna. Dessa fortbildningsinsatser och diskussioner gynnar 
förutsättningarna för likvärdig och rättssäker bedömning och betygsättning. En 
sammanvägning av en positiv trend och insatser under 2021 gör att målet värderas gult 
(målet är delvis uppfyllt). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Skolinspektionen gjorde 2018 en granskning av 
rektorers och huvudmäns arbete gällande rättvis och likvärdig betygsättning i 
grundskolan och kom fram till följande slutsatser. Slutsatser som Barn- och 
utbildningsförvaltningen instämmer i. Inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver 
huvudmännen och rektorerna lägga större vikt vid att analysera skolornas 
betygsresultat, sett ur perspektivet rättvis och likvärdig betygssättning. Det kan 
exempelvis innebära att jämföra betygsresultat på olika nivåer, till exempel mellan 
skolor, lärare och klasser. När det gäller förutsättningar för lärares samverkan i arbetet 
med en rättvis och likvärdig betygssättning, både inom och mellan skolor, behöver 
organiserade former för samverkan skapas i betydligt större omfattning. Inte minst 
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gäller det lärares samverkan mellan skolenheter. Det framstår som tydligt att 
huvudmännen och rektorerna i ökad omfattning behöver undersöka vilka behov av 
kompetensutveckling som lärare har. Andelen obehöriga lärare kan förväntas öka på 
många skolor. Därför är det viktigt - i de fall obehöriga lärare måste anställas för att 
undervisa och därmed ska fatta beslut om betyg, tillsammans med en legitimerad lärare 
– att planera för att dessa lärare ges de förutsättningar som behövs i arbetet med 
betygssättning. För de ämnen där det finns nationella prov, bör huvudmän och rektorer 
undersöka hur elevers ämnesbetyg korrelerar med provbetygen. Detta ska göras i 
syfte att identifiera avvikelser i skolornas betygsresultat och därmed uppmärksamma 
risker och svårigheter i lärares arbete med betygssättning. 

  

Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Pedagoger i 
grundskolan 
tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Bedömning 
och 
betygsättning" 
(index) 

- 7,6 7,6   10 7,3  

Pedagoger i 
gymnasieskola
n tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Bedömning 
och 
betygsättning" 
(index) 

- 7,7 7,7   10 7,7  

Verksamhetsmål: Elever i grundskolan och gymnasieskolan upplever att de har 
inflytande vid planering och utvärdering av undervisningen 

 
Analys: När elever inte får vara delaktiga och påverka i skolan minskar engagemanget, 
motivationen och lusten att lära. I Tidaholm likväl som i riket har resultaten i 
Skolinspektionens skolenkät visat en negativ trend av delaktighet och inflytande under 
ett flertal år. 

Genom utvecklingsarbetet DiTiS - Delaktighet i Tidaholms Skolor har rektorer och 
lärare fått förutsättningar att förändra arbetssätt och metoder. Utvecklingsarbetet 
startades 2020 och håller på fram till 2023. Under vt21 gjordes en kartläggning av 
utvecklingsarbetets nuläge. Kartläggningen visade att arbetet till del hjälpt 
verksamheterna i rätt riktning men att det är svårt att förändra och att det tar tid. 
Önskemål om att få stöd i mindre sammanhang/grupper framkom vid kartläggningen. 
Detta hörsammades och under 2021 har rektor och lärledare fått handledning av 
sakkunnig Erik Andersson. Handledningen har helt varit styrd utifrån rektor/lärledares 
behov. Samtliga lärare och rektorer har också fått en föreläsning med tillhörande 
workshop i kollegialt lärande och delaktighet vid höstterminens start. 

För att lyckas med utvecklingen används det kollegialt lärande som arbetssätt. Vad 
menas då med kollegialt lärande? Kollegialt lärande är ett gemensamt arbete, där 
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kollegor tillsammans undersöker samband mellan undervisning och lärande. Samarbetet 
genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där man 
utvecklar gemensam kunskap genom att lära av varandras erfarenheter och ta tillvara 
befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden och att förhålla sig till lagar 
och regler är en förutsättning. Kollegialt lärande är en kulturförändring som kräver 
organisatoriska förutsättningar och tydligt ledarskap som ger en lärande organisation 
om man får det att fungera. 

Här nedan visas diagram angående elevers delaktighet och möjlighet att påverka. 
Resultaten är för elever åk 5, 9 och Gy åk 2 år 2020. 

 
Diagrammet ovan visar en negativ trend där resultatet (65,5 %) ligger under 
genomsnittet för alla kommuner (69,2%). 

 
Diagrammet ovan visar ett positivt resultat (69,85) jämfört med mätningen år 2018 
(61,7%). Resultatet 2020 ligger lika genomsnittet för alla kommuner år 2020. 
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Diagrammet ovan visar ett negativt resultat (40,2%) för år 2020 vilket ligger under 
genomsnittet för alla kommuner (48,5%). 

 
Diagrammet ovan visar en negativ trend men ett positivt resultat (58,9%) jämförelse 
med genomsnittet för alla kommuner (54,4%) 

 
Diagrammet ovan visar ett negativt resultat (69,9%) gentemot resultatet (75,3%) för 
2018 men ett positivt resultat i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner 
(66,2%). 
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Diagrammet ovan visar en negativ trend där resultatet (60,2%) ligger under 
genomsnittet i jämförelse med alla kommuner (64,7%) år 2020. 

Värdering: Enligt utvecklingsplanen för DiTiS, - Delaktighet i Tidaholms Skolor har 
målet nåtts för perioden. Samtliga fem indikatorer är röda. Indikatorerna bygger på 
statistik från 2020 och kommer att uppdateras i april/maj 2022.  Vid en analys och 
sammanvägning värderas målet till gult. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Att genomföra en kulturförändring kräver 
mycket arbete av alla! Det är viktigt att rektor har kunskap och känner sig trygga i att 
leda en verksamhet i förändring. Att rektorer och lärledare får stöd utifrån behov av 
sakkunnig har varit till god hjälp. 

  

Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Elever i åk 5 
tar ställning 
till påståendet 
”På 
lektionerna är 
vi elever med 
och påverkar 
på vilket sätt 
vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter” 
(medelvärde) 

- 6,3 6,3   10 6,3  

Elever i åk 9 
tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Delaktighet 
och 
inflytande" 
(index) 

- 4,9 4,9   10 4,9  

Pedagoger i 
grundskolan 
tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Elevinflytand
e" (index) 

- 6,4 6,4   10 6,4  
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Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Elever på 
gymnasiet (år 
2) tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Delaktighet 
och 
inflytande" 
(index) 

- 6,1 6,1   10 6,1  

Pedagoger i 
gymnasieskola
n tar ställning 
till hur skolan 
arbetar med 
området 
"Elevinflytand
e" (index) 

- 7,1 7,1   10 7,1  

Ett miljömässigt hållbart samhälle 
Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
 

Verksamhetsmål: Verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen minskar sin 
negativa miljöpåverkan genom att minska antalet utskrifter och kopior 

 
Analys: Utifrån de inhämtade resultatet av antal utskrifter för 2021 kan konstateras 
att antalet utskrifter fortsätt att öka. 

Värdering: Då antal utskrifter ökar visar indikatorn på ett negativt resultat. Målet 
värderas till röd. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Med anledning av pandemin har förvaltningen 
valt att avvakta med en kartläggning av antalet utskrifter. En kartläggning bör 
genomföras när pandemin lagt sig och läget normaliserats. Utifrån vad som 
framkommer i kartläggningen behöver beslut tas för att minska antal utskrifter och den 
negativa miljöpåverkan.   

Indikator 
(År) 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor/flickor 

2021 

Utfall 
män/pojkar 

2021 

Målvärde 
2021 Jämförelse Värdering 

2021 

Totalt 
antalet 
utskrifter 
och 
kopior i 
våra 
skolor 

 1 995 476 2 025 607   1 795 928   

Ett levande näringsliv 
Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 
civilsamhället. 
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Verksamhetsmål: Eleverna i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning förbereds för 
att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att 
vara anställningsbara i arbetslivet 

 
Analys: En politisk viljeinriktning är att Skaraborg ska vara en samlad och hållbar 
arbetsmarknadsregion år 2030. För det krävs att kompetens och kunskapsnivån 
förstärks på alla plan. Enskilda aktörer eller organisationer kan inte lösa 
kompetensförsörjningen på egen hand utan alla parter behöver bidra i ett konstruktivt 
samarbete för att möta behov och snabba förändringar. I Tidaholms kommun, pågår ett 
arbete med att utveckla samverkan skola-arbetsliv. Här behöver kommunen fortsatt 
hitta arenor för konstruktiv samverkan och systematisk kommunikation. 
Kompetensförsörjning, matchning och utbildningens dimensionering kan bara lösas 
genom gemensamma målsättningar, effektiva samarbeten med tydliga rollfördelningar, 
gemensamma arbetssätt och täta dialoger. 

Totalt är det tre indikatorer för målet. Indikatorerna handlar om prao, APL -
 arbetsplatsförlagt lärande och om handledarna på arbetsplatserna inom APL har 
genomgått en handledarutbildning för att ta emot elev. För att skapa en tydligare bild 
har flera diagram lagts till om antalet elever som sökt till gymnasieskolan och blivit 
intagna på förstahandsval samt ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 1 och 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. 

Efter uppehåll på grund av pandemin kunde praon genomföras under höstterminen 
”som vanligt” ute på arbetsplatser. Vid inventering av antal arbetsplatser i september 
visade det sig dock att det endast fanns 32 platser till 138 elever (åk9). Efter 
rundringning ökade antalet till 69 platser vilket innebar att det saknades 69 platser. 
Övriga elever ordnade sina egen plats genom föräldrar, släkt, vänner och kontakter. 
De egenordnade platserna kontrollerades av administratör så att de uppfyllde kraven. 
Därefter lades de in praktikplatsen.se. verktyget för prao och praktik. Samtliga åk 9 
elever fick där med en praoplats och har genomfört sin prao enligt plan. 

På gymnasiet fick yrkeselever göra vissa utbildningsmoment på skolan då det inte gick 
att utföra på APL-platserna på grund av pandemin. Samtliga elever åk 3 har trots 
situationen fullgjort sin APL (15v) under utbildningstiden. Inga handledare har under 
året genomgått utbildning vilket innebär att många elever fortsatt möter outbildad 
handledare under sin utbildningstid. 

Här nedan visas diagram angående elever intagna på sitt förstahandsval till 
gymnasieskolan samt ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 
och 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. 
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Andelen sökande till gymnasieskolan som år 2020 kommer in på sitt förstahandsval var 
75,2%. Det innebär att 25 % av Tidaholms elever går på ett program de inte önskat i 
första hand. Eleverna söker in på gymnasieskolan genom sitt meritvärde från åk 9, 
meritvärdet har år 2021 fortsatt i en negativ trend. 

 
I den senaste statistiken från År 2019 kan utläsas att 79,8% av våra elever etablerar sig 
på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning. I jämförelse 
med riket (73,3%) ser det bra ut. 

 
År 2019 visar en negativ trend där många ungdomar vare sig var etablerade på 
arbetsmarknaden eller i studier (27%). Det finns dessvärre ingen senare statistik att 
tillgå, konstateras kan att Tidaholm tidigare legat som riket men vid senaste mätningen 
har andelen etablerade sjunkit. 

Samverkan skola-arbetsliv har tagit ett omtag. Under hösten har skolchef, 
näringslivsstrateg, kvalitetsutvecklare, rektor samt SYV, studie- och yrkesvägledare, 
haft möte och startat igång arbetet med en SYV/SSA-plan. SSA (samverkan skola-
arbetsliv). SYV/SSA-planen beräknas färdigställas under vt2022. SYV/SSA-planen 
kommer att fokusera på aktiviteter som stödjer att elever ska kunna göra välgrundade 
val inför gymnasiet och sedan etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. 

Värdering: Elever har under ht2021 varit ute på prao (åk 9) och avgångselever på 
gymnasieskolans yrkesprogram har fullgjort sin APL trots rådande pandemi. Statistik 
visar att 25% av eleverna i Tidaholm inte kommer in på sitt förstahandsval då de har 
låga meritvärden. En negativ trend visas år 2019 av andelen ungdomar som etablerat sig 
på arbetsmarknaden eller är i studier. En SSA-plan planeras att skrivas under vt2022. 
Två indikatorer visar rött och en indikator grönt. Vid sammanvägning och analys 
värderas målet till gult. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: Att förbereda och stödja elever under 
utbildningen för att kunna göra goda val inför sin framtid. Förberedelsen behöver vara 
väl genomtänkt och avvägd med tydligt ansvar för när och vem som göra vad. Eleven 
ska känna en röd tråd genom hela utbildningen in i arbetslivet genom den välgrundad 
SSA-plan. 

Indikator (År) 
Utfa

ll 
2019 

Utfa
ll 

2020 

Utfa
ll 

2021 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 
män/pojk
ar 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Andel (%) 
avgångselever i åk 
9 som har 
genomgått 
praktisk 
arbetslivsorienteri
ng (prao) på en 
prao-plats som 
har 
kvalitetssäkrats 
via 
Praktikverktyget.s
e 

62 % 0 % 0 %   100 % 0%  

Andel (%) 
avgångselever på 
yrkesprogram 
som har 
genomgått 
arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) 
under minst 15 
veckor under sitt 
yrkesprogram 

 100 
% 

100 
%   100 % 100%  

Antal 
yrkesverksamma 
personer som har 
genomgått en 
handledarutbildni
ng för att kunna 
handleda elever 
som genomgår 
arbetsplatsförlagt 
lärande på en 
arbetsplats 
(antalet intyg om 
genomförd 
utbildning som 
inkommit till 
förvaltningen från 
och med år 2020) 

 0 0   5 0  

Attraktiv arbetsplats 
Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 
 

Verksamhetsmål: Andelen behöriga pedagoger bibehålls eller ökar inom samtliga 
pedagogiska verksamheter 

 
Analys: Fram till 2035 beräknas det totala rekryteringsbehovet av lärare och 
förskollärare i Sverige bli cirka 131 000 heltidstjänster. Störst är rekryteringsbehoven 
de närmaste fem åren då det behöver rekryteras lärare och förskollärare till 
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motsvarande 57 000 heltidstjänster enligt Skolverkets lärarprognos 2021. Till skillnad 
från tidigare prognoser väntas det totala behovet av lärare att minska något.  Skillnaden 
mot föregående lärarprogons beror främst på att nu används en senare 
befolkningsprognos, som gör en lägre skattning av antalet barn och ungdomar i 
åldrarna upp till 18 år framöver. Även om det totala behovet av lärare beräknas minska 
något, i jämförelse med prognosen 2019, kommer det alltså att behöva rekryteras ett 
stort antal lärare under de kommande åren. Framförallt för att ersätta lärare som går i 
pension, men även för att en del lärare lämnar yrket. I prognosen antas även vissa 
obehöriga lärare ersättas av behöriga. Sett över hela prognosperioden, fram till 2035, 
beräknas rekryteringsbehovet räknat i antal heltidstjänster, vara störst av förskollärare, 
lärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i gymnasieskolan 

Totalt rekryteringsbehov av lärare i riket omräknat till heltidstjänster  

2021–2035 

 
Här nedan presenteras statistik för andelen behöriga lärare från förskolan till 
gymnasiet. Statistiken visar genomsnittet för alla verksamheter. Skillnader i och mellan 
förskolor och skolor kan vara stor. Det finns i dagsläget ingen kartläggning av 
Tidaholms kommuns nuläge och framtida behov beroende på pensionsavgångar. 

 

54



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2021 22(39) 

Resultatet för 2020 gällande förskollärare med förskollärarlegitimation visar en 
nedgång med 5 procentenheter från 2019, från 39% till 34%. Tidaholms resultat är lägst 
i Skaraborg. I Skaraborg finns en variation där det stora flertalet kommuner ligger 
mellan 45%-55% med Mariestad i topp på 61%. Publicering av resultat för 2021 sker 
vecka 16 2022 tills dess finns endast resultat för 2020 att tillgå. 

 
Resultatet för 2020 gällande lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i Tidaholms grundskolor åk 1-9 visar en nedgång med 1,5 
procentenheter från 2019 (73,1% till 71,6%). Publicering av resultatet för 2021 
kommer att göras vecka 10 2022. 

 
Andelen personal i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att sjunka. I 
jämförelse med riket (37%) ligger Tidaholm ändå fortsatt bra till. Sedan 2015 har 
resultatet för Tidaholm dock sjunkit med 31,2 procentenheter från 77,5% till 46,3%. 
Publicering av resultatet för 2021 kommer att göras vecka 12 2022 tills dess finns 
endast resultat för 2020 att tillgå. 
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Lärarbehörigheten inom grundsärskolan i Tidaholm 2020 var stark 98,6% och har ökat 
0,4 procentenheter sedan 2019 (98,2%). Behörigheten för riket 2020 låg på 82,9% en 
liten minskning från 2019 (83,0%). Publicering av resultatet för 2021 kommer att göras 
vecka 27 2022. 

 
Även lärarbehörigheten inom gymnasieskolan i Tidaholm har blivit lägre mellan 2019 
(92,5%) och 2020 (81,9%). Siffror för 2021 finns ännu inte tillgängliga, publicering av 
resultatet för 2021 kommer att göras vecka 10 2022. Tills dess finns endast resultat för 
2020 att tillgå och då ligger Tidaholm 0,5 procentenheter under riket. 

Värdering: Trots nedåtgående trend (behörigheten i grundsärskolan undantaget) och 
siffror som ännu inte är uppdaterade så värderas resultatet gult (delvis uppfyllt). 
Anledningen är att personalomsättningen är relativt låg, pensionsavgångarna hanterbara 
då de lärartjänster som annonseras tillsätts med behöriga sökande och det bedöms 
finnas påfyllnad de kommande åren av nyutexaminerade lärare. Det som dock bedöms 
svårt att tillsätta är tjänster med smalare eller specialinriktning. Medarbetarenkäten för 
2021 visar också ett mycket gott resultat inom området "Arbetsglädje och klimat" 4,22 
av 5,0. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Skolverket skriver att bristen på behöriga 
lärare och förskollärare i nuläget är stor och förväntas bli långvarig. Därför är det 
viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för att kunna 
erbjuda barn och elever en likvärdig utbildning av god kvalitet. För att främja en 
likvärdig utbildning behöver både huvudmän och rektorer kontinuerligt analysera 
måluppfyllelsen i förhållande till förskolans och skolans förutsättningar. I detta ingår 
bland annat att fortlöpande se över: 

- resursfördelningen så att verksamheter med särskilt svåra förutsättningar får tillgång 
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till de mest erfarna och välutbildade lärarna och förskollärarna, 

- skolans och förskolans organisation och arbetssätt samt 

- behovet av relevant kompetensutveckling. 

Lönen är viktig men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen 
ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver arbetsgivare satsa på 
arbetsmiljön. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i 
undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft. 

Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla personal inom skola och förskola. Därför behöver arbetsgivare 
arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheterna. Det 
bygger på fortlöpande dialog och samarbete mellan huvudmannanivån, rektorsnivån 
samt skolans och förskolans personal, elever och vårdnadshavare (Skolverket). 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Tidaholm instämmer i det Skolverket skriver och i 
det centrala avtalet HÖK-21 arbetas det med en strategisk kompetensförsörjningsplan. 
Denna plan ska arbetas med på lokal nivå under våren på alla enheters 
arbetsplatsträffar. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer i 
utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och med stöd i dessa 
identifiera insatser för att utveckla organisationen. För att göra en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan krävs att allt kopplas samman. 

Indikator (År) 
Utfa

ll 
2019 

Utfa
ll 

2020 

Utfa
ll 

2021 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2021 

Utfall 
män/pojk
ar 2021 

Målvär
de 2021 

Jämförel
se 

Värderi
ng 2021 

Andel (%) 
heltidstjänster med 
förskollärarlegitimat
ion i förskolan 

39 % 34 %    100 %   

Andel (%) lärare 
(heltidstjänster) 
med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 
grundskola åk 1-9 

73,1 
% 

71,6 
%    100 %   

Andel (%) 
årsarbetare i 
fritidshem med 
pedagogisk 
högskoleexamen 

48,1 
% 

46,3 
%    100 %   

Andel (%) lärare 
med pedagogisk 
högskoleexamen i 
grundsärskola 

98,2 
% 

98,6 
%    100 %  

 

Andel (%) lärare 
(årsarbetare) med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 
gymnasieskola 

92,5 
% 

81,9 
%    100 %  

 

God ekonomisk hushållning 
Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 
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Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen har en budget i balans 

 
Analys: Effektivitet är en beskrivning av hur kommunen, så långt det är möjligt, kan 
omvandla tillgängliga resurser till tjänster med hög kvalitet. Syftet med att mäta 
effektivitet är att hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och 
ledning som kan leda till effektivitetsökning. 

Effektivitet = kvalitet x volym / resurs 

Förändrade krav och förväntan på kommuners tjänster utgör ett förändringstryck som 
ställer krav på omställningar och effektivare arbetssätt. RKA (Rådet för främjande av 
kommunala analyser) har därför lanserat nyckeltal för effektivitet. Effektivitetsindex är 
en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex. Kvalitetsindex och resursindex är 
normaliserade så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 
är sämst och 100 är bäst. 

I diagrammen nedan visas effektivitet, kvalitet och resursindex för förskolan, 
grundskolan och gymnasiet. Tabeller med kostnad per elev redovisas för förskolan, 
förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, elevhälsan grundskolan, elevhälsan 
gymnasieskolan, komvux per heltidsstuderande samt kulturverksamheten kostnad per 
invånare. 

Effektivitetsindex förskolan 

 
Kvalitetsindex förskolan 

   
 Resursindex förskolan 
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Kostnad kr/inskrivet barn 

 
Diagrammen ovan visar att förskolan skapar god kvalitet på knappa resurser. I 
jämförelse med riket år 2020 var kostnaden per inskrivet barn i Tidaholm 17 379 kr 
mindre. Det innebär cirka10,4 miljoner/år vid 600 barn. 

Effektivitetsindex grundskolan F-9 

 
Kvalitetsindex grundskolan F-9 
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Resursindex grundskolan F-9 

 
Kostnad förskoleklass, kr/elev 

 
Diagrammet ovan visar att år 2020 var kostnaden per elev 2 876 kr mindre än riket. 
Kostnaden per elev minskade mellan 2019-2020 med 11 917kr. 

Kostnad grundskolan Åk1-9 kr/elev 
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Diagrammet ovan visar att år 2020 var kostnaden per elev 2 030 kr högre än riket. År 
2020 var det  1289 elever i Åk 1-9. 

Effektivitetsindex gymnasiet 

 
Kvalitetsindex gymnasiet 

 
  

Resursindex gymnasiet 

61



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsberättelse 2021 29(39) 

 
Kostnad gymnasiet kr/elev 

 
Diagrammet ovan visar kostnaden/elev. Kostnaderna skiljer sig stort mellan Tidaholms 
kommun (166 072 kr) och snittet per elev i riket (119 179 kr). Skillnaden mellan 
Tidaholms kommun 166 072 kr och alla kommuner ovägt medel (164 949 kr) är 
betydligt mindre (1 123 kr/elev). Ett ovägt medel beskriver värdet för en genomsnittlig 
kommun. 

Kostnad elevhälsan grundskolan kr/elev 

 
Diagrammet ovan visar att kostnaden för grundskolans elevhälsa per/elev (3 667 kr). 
Kommunen lägger 265 kr mindre än riket (3 932 kr) på elevhälsan per elev, i 
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jämförelse med alla kommunen ovägt medel (4 279 kr) lägger Tidaholm 612 kr mindre 
per elev. Ett ovägt medel beskriver värdet för en genomsnittlig kommun. 

Kostnad elevhälsan gymnasieskolan kr/elev 

 
Diagrammet ovan visar att kostnaden för gymnasieskolans elevhälsa per/elev (4 030 
kr). Tidaholms kommun lägger 905 kr mer än riket (3125 kr) på elevhälsan per elev, i 
jämförelse med alla kommuner ovägt medel (4 038 kr) lägger kommunen 8 kr mindre 
per elev. 

Kostnad komvux kr/heltidsstuderande 

 
Diagrammet ovan visar kostnad/heltidsstuderande på Komvux (Kompetens Centrum). 
Kostnaderna har stadigt gått upp sedan 2017. I jämförelse med riket kostar en 
heltidsstuderande 27 934 kr mer och i jämförelse med alla kommuner ovägt medel 
21 572 kr mer år 2020. Kostnaden räknas ut enligt följande (Bruttokostnad minus 
interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för komvux, 
dividerat med antal heltidsstuderande). 
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Kostnad musik och kulturskolan, kr/invånare 

 
Diagrammet ovan visar att musik och kulturskolan kostar 129 kr mer per invånare än 
riket år 2020. Antal invånare 31/1 2020 var 12 790. 

Värdering: Vid en strikt bedömning mot målets skrivning, har målet uppnåtts. Målet 
värderas till grönt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: En budget i balans säger inget om kvaliteten i 
verksamheterna. Genom att synliggöra effektiviteten (kvalitet-resurser) kan fler frågor 
bli relevanta att ställa. 

För att kunna öka effektiviteten behöver förvaltningen tydliggöra samspelet mellan 
resurser, volym och kvalitet i sin styrning. Förvaltningen föreslår att en övergripande 
strategi tas fram och system för att: 

• arbeta med uppföljningsbara mål, stärka uppföljning och analys av både 
kostnader och kvalitet 

• genomföra en resursfördelning som stödjer behov och effektivitet 
• utveckla verktyg för ständiga förbättringar och innovation 
• stärka en effektivitetskultur i organisationen 
• stödja ett ledarskap som bygger på tillit, dialog och elevfokus 

  

Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2019 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2021 

Utfall 
män/pojka

r 2021 

Målvärd
e 2021 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Nämndresulta
t, avvikelse 
mot budget 

     0  
 

3.2.4 Uppföljning av kvalitet i löpande verksamhet 

KompetensCentrum 

Framtid - Omvärldsanalys 

Vuxenutbildning i Tidaholm (KompetensCentrum) ska förmedla kunskaper och stödja 
elever och studeranden så att de kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen ska 
också kunna främja den personliga utvecklingen och möjliggöra fortsatta studier. 
Verksamheten omfattar komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för 
invandrare, komvux på gymnasial nivå - både teoretiska kurser och praktiska 
yrkesutbildningar. Målen med vuxenutbildningen har utökats med syfte att 
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vuxenutbildningen i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och 
bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. En andra och en annan 
chans – ett Komvux i tiden (SOU 2019:3). Under 2021 studerade XXX av Tidaholms 
invånare i någon form genom KompetensCentrum. 

En politisk viljeinriktning i Skaraborg är att Skaraborg ska vara en samlad och hållbar 
arbetsmarknadsregion år 2030. För det krävs att kompetens och kunskapsnivån 
förstärks på alla plan, samtidigt behöver arbetslivet vara hållbart för fler. Utbildning blir 
mer och mer avgörande för att komma ut och vidare i arbetslivet. Nästan en tredjedel 
av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasial utbildning. För att 
kunna förnya och utveckla strukturer för dialog mellan arbetsliv och utbildning behövs 
en kontinuerlig analys och utvärdering på Skarborgsnivå likväl som på kommunnivå 
genomföras. 

I det pågående arbetet i Skaraborg utifrån kompetensförsörjningsbehovet blir 
utvecklingen av vuxenutbildningen (KompetensCentrum) central. ”Utbildningsnivån i 
Skaraborg är lägre än i riket i genomsnitt, och skillnaderna mellan kvinnor och män är 
också större. Det förstärker utmaningen att möta upp såväl näringslivets som den 
offentliga sektorns behov. Enskilda aktörer eller organisationer kan inte lösa 
kompetensförsörjningen på egen hand utan alla parter behöver bidra i ett konstruktivt 
samarbete för att möta behov och snabba förändringar. 

Kompetensnavet är ett projekt som startas i Skaraborg under april 2022 och håller på 
fram till april 2025 i första läget. Kompetensnavet ska stödja utvecklingen av alla 
Skaraborgs utbildningar framförallt yrkesutbildningarna. I Tidaholm pågår ett 
utvecklingsarbete inom skola-arbetsliv. Utvecklingsarbetet har fått namnet STF- 
Samverkan Tidaholms Future. I dagsläget finns en SYV-plan i Tidaholms kommun, SYV-
planen kommer att utökas med en SSA-plan. Nya arenor för konstruktiv samverkan 
och systematisk kommunikation behövs. Kompetensförsörjning, matchning och 
utbildningens dimensionering kan bara lösas genom gemensam målsättning, effektiva 
samarbeten med tydlig rollfördelning, gemensamma arbetssätt och täta dialoger vilket 
är STF; s stora utmaning i framtagandet av SSA-planen. 

Kvalitet och resultat  

Under 2021 har Kompetenscentrums pedagogiska personal arbetat med att lära 
verktyget kollegialt lärande genom utvecklingsarbetet DiTiS-Delaktighet i Tidaholms 
skolor där fokus varit elevers delaktighet i undervisningen. Under hösten 2021 har 
utvecklingsarbetets fokus riktats mot förändringarna i kurs- och ämnesplaner som 
genomförts. 

En fortbildningsinsats kring specialpedagogisk kompetens har startats under 2021 och 
kommer fortsätta under våren 2022. En erfaren specialpedagog kommer att hålla i 
utbildningen som utgår från material från SPSM -specialpedagogiska myndigheten. 

Under det första halvåret 2021 har Vuxenutbildningen i Tidaholm tillsammans med 
Falköping, Töreboda, Mariestad och Gullspång tagit fram en liten kurskatalog med 
kurser som är närdistans dvs mestadels distans men med ett fåtal träffar på plats med 
lärare. Detta är ett led i lärcentra-tanken som nu utvecklas. 

Vanligaste avhoppsorsak:  

• Eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

• Hög frånvaro 

• Arbete eller annan utbildning 
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Ett arbete har startats kring avhoppsorsaker i Skaraborg och kommer fortsätta under 
2022. 

Utvecklingsområden 2022 

Vuxenutbildningen har valt de mest angelägna utvecklingsområdena utifrån behov som 
framkommit. Följande enhetsmål har skrivits fram utifrån politikens beslutade 
verksamhetsmål: 

• Att alla pedagoger är trygga med innehållet i de nya kurs- och ämnesplanerna och kan 
därmed förmedla det till eleverna 

• Att samsyn råder bland lärarna så att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och 
rättssäkert 

• att stärka pedagogernas specialpedagogiska kompetens så att kvalitén på 
undervisningen ökar och genomströmningen på elever ökar 

Kulturskolan Smedjan 

Kulturskolan har under läsåret 2020/2021 haft ca 230 elever. Inom musiken erbjuds 
undervisning i blåsinstrument, stråkinstrument, slagverk, piano, gitarr, ensemblespel 
och körsång. De flesta instrumentalelever har en lektion i veckan, individuellt eller i 
liten grupp, samt en orkester- eller ensemblelektion i veckan. Kulturskolan undervisar i 
en mängd musikstilar och ger grundläggande kunskap för elevernas vidare musicerande. 
Kulturskolan har också haft dramaundervisning och vi kallar kursen ”teaterlek” Två 
grupper med cirka 10 barn i varje. 

2021 har varit Kulturskolans jubileumsår då starten av Tidaholms musikskola skedde 
1971 efter en viss försöksverksamhet. Det funderades mycket på hur jubileet kunde 
uppmärksammas under rådande pandemi då konserter inte varit genomförbara. 
Sammanfattningsvis blev det bra och jubileet har uppmärksammats genom en 
artikelserie i Västgöta-Bladet där olika tidsperioder har beskrivits genom intervjuer och 
med många bilder. Kulturskolans intresseförening har bidragit med små artiklar på 
sociala medier som beskriver elever och familjer som hör till Kulturskolan. Under året 
har en jubileumslogga prytt alla utskick, affischer och annonser för att uppmärksamma 
jubileet. 

”50-kreativa år” har synts. Slutligen under november genomföra en jubileumsvecka. 
Läget med pandemin hade ljusnat och det var möjligt att anordna konserter. Under 
jubileumsveckan genomfördes små-konserter på skolan med yngre elever, en 
familjekonsert på biblioteket med barnkören Tutti-frutti och avslutade veckan med en 
stor jubileumskonsert med ett 60-tal medverkande och en stor publik. Konserten var 
fin och Kulturskolan emottog en rad hyllningstal och uppskattningar. 

I slutet av året tog smittspridningen ny fart och Luciafirandet och Kulturskolans 
julkonsert blev även denna jul inspelad och sändes digitalt genom vår Youtubekanal. 

2021 har naturligtvis påverkats av pandemin med inställda konserter under våren och 
en allmän osäkerhet om hur Kulturskolan kan nå ut. Lösningen har ofta varit digital 
med mycket filmskapande. Inspelade konserter, öppet hus som sändes live på en 
Youtube kanal, och under slutet av vårterminen 2021 skedde all undervisning på 
distans. Läget har ofta varit jobbigt men Kulturskolan har löst uppgifterna och den 
digitala fortbildningen har varit stor. 2021 har också varit ett år då skolan gjort 
anpassningar efter den stora besparingen på 25 % som beslutades en bit in på 
budgetåret 2020. Bland annat försvann alla danselever som övergick till föreningen 
Sportdansklubben Dansverkstan. 
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Till skillnad mot fler andra musik- och kulturskolor har vi inte drabbats av något större 
elevtapp utan har behållit merparten av våra elever och kunnat rekrytera nya. 

Under hösten 2021 genomfördes en enkätundersökning till familjer med barn i 
kulturskolan med 15 frågor om upplevelsen av kulturskolans verksamhet. Svaren gav 
bilden av en stor kundnöjdhet. Önskas mer information angående enkäten kan en 
sådan redogörelse göras vid ett tillfälle. 

Kulturskolans utveckling och framtid  

Verksamhetschefen ser att Kulturskolans verksamhet är betydelsefull och genererar 
mervärden både för den enskilde eleven och Tidaholms kommun. Kulturskolorna i 
Sverige förbereder elever för vidare studier och yrkesval inom flera branscher på 
arbetsmarknaden och är en viktig förklaring till att Sverige är en av världens mest 
framgångsrika musiknationer. 

Glädjande nog återupprättas kulturskolan då politiska beslut har gjort att vi bör kunna 
växa igen och i omfattning bli ungefär lika stora som innan besparingen 2020. En positiv 
utmaning och diskussioner och tankearbete pågår för att ha en större, tillgänglig och 
efterfrågad verksamhet på plats inför hösten 2022. 

3.3 Framtid - Omvärldsanalys 
Det pågår ett gemensamt arbete i Skaraborg kring kompetensförsörjningsbehov. Är 
dagens utbildningsutbud i Skaraborg relevant? Klarar vi en ökad förändringstakt? Har vi 
skapat strukturer som möjliggör ett livslångt lärande? Några av de slutsatser som dras i 
Kompetensanalys Skaraborg 2021 är att ”Utbildningsnivån i Skaraborg är lägre än i 
riket i genomsnitt, och skillnaderna mellan kvinnor och män är också större. Allt detta 
förstärker utmaningen att möta upp såväl näringslivets som den offentliga sektorns 
behov av framtida kompetenser”. 

En politisk viljeinriktning är att Skaraborg ska vara en samlad och hållbar 
arbetsmarknadsregion år 2030. För det krävs att kompetens- och kunskapsnivån 
förstärks på alla plan samtidigt som arbetslivet behöver vara hållbart för fler. Utbildning 
blir där av mer och mer avgörande för att komma ut och vidare i arbetslivet. Nästan 
en tredjedel av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasial 
utbildning. För att kunna förnya och utveckla strukturer för dialog mellan arbetsliv och 
utbildning behövs att en kontinuerlig analys och utvärdering på Skarborgsnivå likväl 
som på kommunnivå genomförs. 

Enskilda aktörer eller organisationer kan inte lösa kompetensförsörjningen på egen 
hand utan alla parter behöver bidra i ett konstruktivt samarbete för att möta behov 
och snabba förändringar. I Tidaholms kommun pågår ett arbete med att utveckla 
samverkan skola -arbetsliv. Här behövs hitta arenor för fortsatt konstruktiv samverkan 
och systematisk kommunikation. Kompetensförsörjning, matchning och utbildningens 
dimensionering kan bara lösas genom gemensam målsättning, effektiva samarbeten med 
tydlig rollfördelning, gemensamma arbetssätt och täta dialoger. 

Fram till 2035 beräknas det totala rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare i 
Sverige bli cirka 131 000 heltidstjänster. Störst är rekryteringsbehoven de närmaste 
fem åren då det behöver rekryteras lärare och förskollärare till motsvarande 57 000 
heltidstjänster enligt Skolverkets lärarprognos 2021.Till skillnad från tidigare prognoser 
väntas det totala behovet av lärare att minska något. Skillnaden mot föregående 
lärarprogons beror främst på att nu används en senare befolkningsprognos, som gör en 
lägre skattning av antalet barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år framöver. Även 
om det totala behovet av lärare beräknas minska något, i jämförelse med prognosen 
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2019, kommer det alltså att behöva rekryteras ett stort antal lärare under de 
kommande åren. Framförallt för att ersätta lärare som går i pension, men även för att 
en del lärare lämnar yrket. I prognosen antas även vissa obehöriga lärare ersättas av 
behöriga. Sett över hela prognosperioden, fram till 2035, beräknas rekryteringsbehovet 
räknat i antal heltidstjänster, vara störst av förskollärare, lärare i grundskolans årskurs 
7–9 och lärare i gymnasieskolan. 

4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – december 2021 
motsvarar en budget i balans. 

Helårsresultatet är oförändrat jämfört med föregående prognos (daterad november-
månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos x 340 4

84 
340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 

34
0 4
58 

x 340 4
57 

340 4
57,3 

340 4
56,5 

340 4
58 

34
0 4
58 

Budgetr
am  340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 
340 4

58 

34
0 4
58 

 340 4
58 

340 4
58 

340 4
58 

340 4
58 

34
0 4
58 

Avvikelse 
(mnkr)  -26 0 0 0 0  1 0,7 1,5 0 0 

Avvikelse 
(%) 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 
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4.2.1 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 2021-01-01 -- 
2021-12-31 

2020-01-01 -- 
2020-12-31 

Förändring -
 Utfall 

Verksamhetens intäkter 92 353 88 343 -4 010 

Verksamhetens kostnader -432 816 -411 607 21 209 

- varav personalkostnader -284 218 -275 662 8 556 

Verksamhetens nettokostnader -340 463 -323 264 17 199 

Budgetram 340 485 318 570 -21 915 

Nämndens resultat 22 -4 694 -4 716 

Nämnden har ökade intäkter jämfört med föregående år på 4 miljoner kronor. Detta 
beror till största delen på interna fördelningar inom förvaltningen och motsvarande 
summa hittar vi på ökade kostnader. 

Utöver de interna ökade kostnaderna på 4 miljoner har kostnaderna ökat med 17 
miljoner kronor varav drygt 10 miljoner kronor beror av prisindex justering och 
lönerevision mellan åren. Så den faktiska ökningen av kostnader är knappt 7 miljoner 
kronor och beror till största delen på ökade lokalhyror då vi har full kostnad för nya 
Rosenbergsskolan med idrottshall under 2021. 

Nämndsresultat tkr 
Utfall 

 2021-01-01 
 - 2021-12-31 

Budget  
2021-01-01  

- 2021-12-31 

Avvikelse mot 
Budget 

Verksamhetens intäkter 92 353 88 442 3 911 

Verksamhetens kostnader -432 816 -428 927 -3 889 

- Därav personal kostnader -284 218 -279 386 -4 832 

Verksamhetens nettokostnader -340 463 -340 485 22 

Budgetram 340 485 340 485 0 

Nämndsresultat 22 0 22 
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   Ack. 202101 - 202112  IKE Avvikelse 

Verksamhet 
procentfördelad(3)    TKR 

 Utfall Budget Avvikelse %  Sälj Köp Summa 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 796 1 006 209 21%     

Musikskola / kulturskola  4 273 4 035 -238 -6%     

Förskola  79 536 84 164 4 628 5%  294 -161 133 

Fritidshem  19 144 17 682 -1 462 -8%  -51 -16 -67 

Grundskola inkl. FK  156 
378 

153 
529 

-2 849 6%  956 728 1 684 

Obligatorisk särskola  9 425 8 921 -504 -6%  71 16 87 

Gymnasieskola  54 537 53 666 -870 -2%  -933 -1 589 -2 522 

Gymnasiesärskola  7 093 7 465 371 5%   372 372 

KC  9 280 10 017 736 7%  1 014 272 1 286 

Totalt  340 
461 

340 
485 

22 0%  1 351 -378 973 

Även om nämnden har en total budget i balans så har vi avvikelser i de olika 
verksamheterna. 

Förskolan, överskott på 4,6 miljoner kronor.                                                                        
1,0 miljon kronor beror på att byggnationen av Madängsholm förskola inte har 
verkställts under året. Förskolan har även fått statsbidrag för att täcka ökade 
sjuklönekostnader 0,5 miljoner kronor, sjuklönekostnaderna har inte ökat i förskolans 
verksamheter därav ett överskott.  Resterande överskott beror till största delen av att 
förskolan har haft svårt att rekrytera utbildade pedagoger och som en följd av detta 
blir lönekostnaden lägre samt långtidssjukskrivning i ledning som inte har ersatts. 

Fritidshem, underskott 1,5 miljoner kronor                                                                              
Underskottet beror till största delen av bemanningen av ytterskolornas fritidshem. 

Grundskolan inkl. Förskoleklass, underskott 2,8 miljoner kronor.                                            
0,6 miljoner kronor beror av ökade avskrivningskostnader. Resterande underskott 
beror av lönekostnader. 

Gymnasiet inkl. ungdomsboendet, underskott 0,6 miljoner kronor.                                        
Underskottet beror till största delen på ökade kostnader för interkommunal ersättning 
i samband med antagningen till gymnasiet inför höstterminen 2021. 

KC, överskott 0,8 miljoner kronor.                                                                                    
Beror av högre ersättning för platser än beräknat vid budgetering inför 2021. 

 

Övriga verksamheter, mindre avvikelser. 
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4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 
för 2021 – 2023. I april 2021 beslutade kommunstyrelsen ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggsan
slag & 

ombudget
ering 

Summa 
budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
Utfall/ 
Budget 

Inventarier Kulturskolan 900
10 120 000  125 000 125 000  5 000 

Inventarier Forsen skolområde 900
97  25 000  25 000  25 000 

Inventarier CRT 900
11  25 000  25 000  25 000 

Inventarier Treklövern 900
15  25 000  25 000  25 000 

Inventarier Rudbecksgymnasiet 900
17  100 000  100 000  100 000 

Inventarier 
KompetensCentrum 

900
18  25 000  25 000  25 000 

Inventarier Hökensås skolomr. 900
98 504 000 500 000  500 000  -4 000 

Inventarier Utbildningskontoret 900
09  75 000  75 000  75 000 

Inventarier Rosenberg 930
91 63 000 25 000  25 000  -38 000 

Inventarier Förskolor 901
18 89 000 200 000  200 000  111 000 

Summa  776 000 1 000 0
00 125 000 1 125 0

00  349 000 

Barn- och utbildningsnämnden har under året 2022 förbrukat 0,8 miljoner kronor av 
den totala investeringsbudgeten för 2021 om 1,1 miljoner kronor. 

Den största delen av investeringsbudgeten gick till att rusta upp Hellidsskolans lokaler 
efter omorganisationen från en F-9 skola till en högstadieskola.  
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5 Personal 
Genom fortsatt målmedvetet arbete har organisationerna anpassats efter de 
ekonomiska förutsättningarna. Detta har medfört både färre antal anställda samt antal 
årsarbetare. Sjukfrånvaron är återigen på en lägre nivå, efter ett år med hög frånvaro. 
Slutet av året blev dock frånvaron högre igen utifrån det rådande läget. Trots en stor 
förvaltning med många anställda är sjukfrånvaron låg, vilket tyder på en arbetsmiljö som 
är god samt gott ledarskap. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

2019-01-01 – 2019-12-
31 

Antal anställda 495 500 510 

- Kvinnor 405 418 422 

- Män 90 82 88 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 81,8 83,6 82,7 

Könsfördelning (andel 
män, %) 18,2 16,4 17,3 

    

Antal årsarbetare 489 494 500 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

98,8 98,8 98,0 

Sjukfrånvaro (%) 4,8 6,2 4,5 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 16 Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- 
och utbildningsnämnden 
BUN 2022/32 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 10-årig 

investeringsplan 2022-2032 med följande ändringar: 
o Att standardhöjning ytterskolor förskjuts ett år till att avse år 2025, 2026 och 

2027. 
o Att satsning på förskola Ekedalen ändras från 15 till 13,8. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år, i samband med budget och verksamhetsberättelse, skall förvaltningen ta fram en 10-årig 
investeringsplan. 

 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 10-årig 
investeringsplan 2022-2032. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 10-årig 
investeringsplan 2022-2032 med följande ändringar: 

o Att standardhöjning ytterskolor förskjuts ett år till att avse år 2025, 2026 och 
2027. 

o Att satsning på förskola Ekedalen ändras från 15 till 13,8. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

 
 

Sammanfattning BUN
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Förskola Madängsholm 5
Förskola Fröjered ?
Satsning på förskola Ekedalen 15
Ny förskola – Västra delen av staden 27
Ny skola norr/väster 50
Solskydd förskolor 1
Standardhöjning Ytterskolor 10 10 15
Standardhöjning förskolor 10 10 10 10 10
Summa: 16 5 10 10 15 27 10 10 10 10 60
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- och utbildningsnämnden”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-01-26. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/32 

2022-01-26 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Marie Vitenberg, Ekonom 

Tjänsteskrivelse - Beslut om 10-årig 
investeringsplan för barn- och utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 10-årig investeringsplan 2022-2032. 

Ärendet 
Varje år, i samband med budget och verksamhetsberättelse, skall förvaltningen ta fram en 10-årig 
investeringsplan. 

 

Utredning 
Standardhöjning ytterskolorna förlagda till 2024 då utredningen kring ytterskolorna skall vara klar, 
enligt bilaga till strategisk plan och budget 2021-2023. Tas beslut om att ytterskolorna skall vara 
kvar i befintlig storlek krävs upprustning av samtliga tre skolor. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet handlar om att anta en 10-årig investeringsplan och bedöms inte i direkt mening röra 
barn i detta skede. Dock kan barn komma att påverkas senare då investeringsprojekten påbörjas 
och i samband med detta görs vidare barnrättsbedömningar. 

Beslutsunderlag 
- 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning BUN
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Förskola Madängsholm 5
Förskola Fröjered ?
Satsning på förskola Ekedalen 15
Ny förskola – Västra delen av staden 27
Ny skola norr/väster 50
Solskydd förskolor 1
Standardhöjning Ytterskolor 10 10 15
Standardhöjning förskolor 10 10 10 10 10
Summa: 16 5 10 10 15 27 10 10 10 10 60
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 17 Beslut om projektdirektiv för 
investeringsprojekt förskolan Ekedalen 
BUN 2020/343 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, då information om tidsåtgång 

för uppdaterad förstudie givits, föreslår arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att göra omtag med förstudie för att få med nya omständigheter kring om- och 
nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten i Ekedalen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram 
ett förslag till projektdirektiv för om- och nybyggnation av aktuell förskola. Projektdirektivet är 
utformat utifrån det uppdrag som specificerats i strategisk plan och budget 2022.  

Tre olika förslag till beslut har utformats. Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att ärendets förstudie uppdateras för att få med nya 
omständigheter innan projektdirektiv antas. 

Förslag till beslut 
- Förslag 1, Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 

projektdirektiv för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen. 
- Förslag 2, Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 

projektdirektiv för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen med förbehållet att 
kostnaderna kan öka under projektets gång. 

- Förslag 3, Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att göra omtag med 
förstudie för att få med nya omständigheter kring om- och nybyggnation av förskola i 
Ekedalen. 

- Lena Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag (förslag 3). 
- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag (förslag 3) till beslut och 

menar att det i beslutet ska framgå att arbetsutskottet samrått med 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och då fått information om tidsåtgång för 
uppdaterad förstudie. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag (förslag 3). 

Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, 

skolchef Anneli Alm, 2022-02-02. 
 Projektdirektiv för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen, 2022-02-22. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2020/343 

2022-02-02 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om projektdirektiv för 
investeringsprojekt förskolan Ekedalen 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta projektdirektiv för om- och nybyggnation 
av förskola i Ekedalen. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta projektdirektiv för om- och nybyggnation 
av förskola i Ekedalen med förbehållet att kostnaderna kan öka under projektets gång. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra omtag med förstudie för att få med nya 
omständigheter kring om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

 
Ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten i Ekedalen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram 
ett förslag till projektdirektiv för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

Bilagt projektdirektiv är utformat utifrån det uppdrag som specificerats i strategisk plan och 
budget 2022. Bedömningen är att den budgeterade summa om 13,8 MSEK inte räcker till att möta 
de ursprungliga målen som nåtts i form av att bygga ut och renovera befintliga förskolelokaler. I 
samband med anbudsgivning 2020 bedömdes en total budget för det projektet till 15 MSEK. Sedan 
dess har påtagliga kostnadsökningar skett. Den lösning som projektdirektivet ger handlar om 
enklare tillbyggnationer troligen med inslag av modulbyggnader. Möjligen involveras de befintliga 
moduler som finns på platsen idag. 

Givet den process som föregick beslutet i strategisk plan och budget 2022 samt folkomröstningen 
om Lindängen föreslår barn och utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
detta ärende behandlas i en förstudie innan projektdirektiv antas. Förstudien kan då samordnas 
med den pågående utredning som social- och omvårdnadsnämnden initierat när det kommer till 
lokalutnyttjandet i Lindängen. Dels finns tydliga paralleller med tillfälliga ytor i Lindängen under ett 
förskoleprojekts genomförande, men även kan viss del av samordning finnas över tid mellan 
utbildning (skola, förskola, fritids) och lokalerna i Lindängen. Detta oberoende om Lindängen fullt 
ut används i linje med folkomröstningen eller inte. 

En ny förstudie kan ge svar på vilka olika alternativ som finns kring hur förskolelösningar som kan 
utformas över tid. Framförallt är det tillskottet av uppemot ett trettiotal tomer i Ekedalsområdet 
som erfarenhetsmässigt ger ökade barnantal. Projektdirektivet pekar på ett behov av 60 platser 
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Sida 2 av 2 

 

  

med möjlighet till utbyggnad till 80 platser. Det finns flera möjliga lösningar för att möta ett sådant 
behov. Den lösning som tidigare projekterats i form av en tillbyggnad av befintlig förskola kan ge 
utmaningar i att möta det långsiktiga behovet. 

Om projektdirektivet antas samt att resurser i form av pengar sätts som prio 3 kan arbetet 
fortlöpa. De tidigare lösningarna som projekterats kan uppdateras och anbud kan inhämtas. Givet 
ovan resonemang bedöms då att budgeten behöver utökas, möjligen upp mot 20 MSEK. Som 
jämförelse är budgeten för den nya förskolan på Rosenberg på 25 MSEK motsvarande nya lokaler 
för 4 avdelningar med 64 barns kapacitet. 

Barnrättsbedömning 
Genom att säkerställa att lokaler där förskoleverksamhet bedrivs är anpassade för sitt ändamål 
skapas en trygg och bra miljö för barn att vistas i. Ändamålsenliga lokaler skapar även möjligheter 
till modern pedagogik och främjar likvärdigheten mellan förskolorna i kommunen.  

Ett beslut som syftar till att skapa ändamålsenliga lokaler för förskoleverksamhet ligger i linje med 
barnkonventionen artikel 2 och 3 där det anges att:  

Art. 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Art. 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.  

Beslutsunderlag 
 Projektdirektiv för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen, 2022-02-22. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn och Utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsförvaltningen samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2022-02-02 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för om-och nybyggnation av 
förskola i Ekedalen 

 

Beställare/Uppdragsgivare Barn- och utbildningsnämnden. 

Bakgrund Det har en längre tid funnit behov av ändamålsenliga 
lokallösningar i förskoleverksamheten i Ekedalen. Under 
2019/2020 projekterades en utbyggnad av befintliga lokaler. 
Då avsatta medel om ca 5 MSEK kraftigt understeg projektets 
kalkyl baserat på anbud om ca 15 MSEK stoppades projektet. 
Under 2020 föreslogs av konvertera Lindängens lokaler till 
förskola. En första kalkyl om 13,8 MSEK togs fram för det 
ändamålet. 

Strategisk budget och plan för 2022 har anslagit 13,8 MSEK 
för projekt om och tillbyggnation för förskola Ekedalen. 

 

Förväntad nytta/effekt Att tillgodose vårdnadshavares önskemål och behov av 
förskoleplats med utgångpunkt på förväntat intresse av att 
placera sitt barn i Ekedalen. 

Ha möjlighet att möta behovet med ändamålsenliga lokaler 
för pedagogisk verksamhet. 

Säkerställa effektiv användande av lokaler med ett 
helhetsperspektiv för Tidaholms kommun. Koppla an till 
strategiska mål. Attraktiv kommun i form av goda 
utbildningsmöjligheter. Attraktiv arbetsplats i form av goda 
lokallösningar för anställda. Ett miljömässigt hållbart samhälle 
i form av energieffektiva och i övrigt hållbara lokallösningar. 

 

Projektets syfte Få all förskoleverksamhet samlad i gemensamma lokaler. Att 
gå ur hyrda moduler. 
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Projektdirektiv 
 

Projektets mål och 
leveranser 

All förskoleverksamhet finns i byggnader som på ett 
sammanhängande sätt möjliggör effektiv verksamhet. Ger 
underlag för att verksamhet med både barn och personal 
samordnas och ge samordningseffekter. 

Lokaler och övriga faciliteter som möjliggör 
förskoleverksamhet för ca 60 barn. 

Ha en flexibilitet som möjliggör att  lokaler och övriga 
faciliteter vid ett framtida beslut utökas till ca 80 barn. 

Bedriva ett projekt i samverkan med barn och 
utbildningsverksamheten som minimerar störningar av 
befintlig verksamhet under projektets gång. 

 

Avgränsningar Organisering av verksamheten hanteras av Barn och 
utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet. 

Konst ingår inte i projektet då det klassas som en renovering 
och tillbyggnad och inte nybyggnation. Likaså ingår inte 
solceller. 

I projektet skall eventuella investeringar i inventarier ingå. 

 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Samverkan med Ekedalens skolas verksamhet. 

Samverkan med måltidsverksamheten. 

Samverkan med planerat fastighetsunderhåll. 

Kopplingar till beslut inom social och 
omvårdnadsverksamheten och den pågående utredningen av 
deras lokalbehov. Specifikt nyttjandet av Lindängen i 
framtiden. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

En projektgrupp med ansvarig rektor, projektledare bygg, 
fastighetsförvaltare skapas. Till gruppen tillkommer konsulter i 
projekteringsstadiet och entreprenörer i utförandestadiet. 

Förvaltningschef BUN och SBN rapporterar projektet i 
styrgrupp bestående av BUN samt SBN au. 

Övergripande rapportering av projektet samt kopplingar till 
andra lokalförsörjningsfrågor i kommunen sker i KSAU. 

 

Tid för projektets 
genomförande 

Omprojektering av befintligt underlag skall starta under första 
halvåret av 2022. 
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Projektdirektiv 
 

Leverans av projektets mål och leveranser senast klart 
januari 2024. 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

 

 

1. Resurser: Då den budgetram som är tilldelad är 
mycket knapp och utökningar av investeringen ger 
utmaningar i driftkostnader sätts resurser högst.  

2. Kvalitet: Då det funnits behov av uppdatera 
lokallösningarna en längre tid är kvalitetsaspekter 
viktiga att ta om hand. Lokalernas funktion i Ekedalen 
är långsiktig varför kvalitet är prioriterat.  

3. Tid: Då plats och lokallösning i form av hyrd modul 
finns blir tid det minst prioriterade. 

Överlämning  Ansvarig rektor (medlem i projektgruppen) är intern mottagare 
av projektet. Driftorganisation inom serviceenheten på SBF. 
Måltidsenheten inom SBF. 

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Rektor utvärderar inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete.  

Projektledare/organisation  Byggprojektledare: Peter Eriksson. 

Projektbudget 13,8 MSEK avsatt från investeringsbudgeten i strategisk 
budget och plan. 

Lösningar anpassas efter budgetnivåer. 
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Projektdirektiv 
 

 

Bilaga  

 

Nuläge: 

Antal placerade barn 2021-12-29 på förskolan Ekedalen är 54 barn. 
2 barn födda 2020 
7 barn födda 2019 
11 barn födda 2018 
16 barn födda 2017 
16 barn födda 2016 (börjar f-klass HT-2022) 

 

0.1.1 Antal födda barn per år 2021-12-29 
Födelse 
år 

Upptagningsområde   Summa 

 Dimbo 
inkluderar 
1212ekedila 
1212ekedtä 

Kunglsena 
inkluderar 
1212ekektä 
1212ekkula 

Ekedalen 

inkluderar 
1212eketä 

1212ekla 

 

2016 5 3 12 20 

2017 3 5 10 18 

2018 2 2 7 11 

2019 3 2 7 12 

2020 4 2 5 11 

2021 2 2 7 11 

0.1.2 Kö till Ekedalens förskola 2021-12-29 

Födelseå
r 

Barnet
s namn Ansökningsdatum 

Önskat 
placdatu
m 

Förturskategor
i 

Upptagningsområd
e 

2020  2021-05-25 
2022-04-
01 Nyplacering 1212ekektä 

2021  2021-07-14 
2022-04-
04 Syskon 1212ekektä 

2021  2021-08-13 
2022-08-
01 Nyplacering Stenstorp 

2019  2021-02-19 
2022-08-
08 Nyplacering 1212ekdila 

2021  2021-12-19 
2022-08-
22 Nyplacering 1212ekdila 
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Projektdirektiv 
 

 

Inga barn med upptagningsområde tillhörande Ekedalen finns i kö för placering på annan 
förskola som sitt första hands val. 

 

0.1.3 Barn placerade på annan förskola eller kommun med upptagningsområde 
tillhörande Ekedalen 

Födelseår Placerad Upptagningsområde 

2017 
Falköping Dala 
lantis 1212ekkula 

2017 Falköping 1212ekkutä 
2017 Björnen Tidaholm 1212ekdila 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 18 Beslut om svar på remiss angående 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrandet till 

Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal är nu ute på remiss och Tidaholms kommun har möjlighet att 
avge ett yttrande.  

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden i Tidaholms kommun anser att nu gällande samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är 
välfungerande och tillfredsställande. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till de 
förbättringsförslag som tagits fram och till det nya samverkansavtalet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrandet till Västra 

Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss angående samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-26. 
 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar, dnr 

RS 2021–01216, 2022-01-18. 
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Sändlista på remissinstanser. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/26 

2022-01-26 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss 
angående samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till Västra Götalandsregionen. 

Ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal är nu ute på remiss och Tidaholms kommun har möjlighet att 
avge ett yttrande.  

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden i Tidaholms kommun anser att nu gällande samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är 
välfungerande och tillfredsställande. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till de 
förbättringsförslag som tagits fram och till det nya samverkansavtalet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn men genom samverkan kring 
naturbruksutbildningar skapas bättre möjligheter för trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité som därigenom gynnar barn/elever. 

Beslutsunderlag 
 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar, dnr 

RS 2021–01216, 2022-01-18. 
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Sändlista på remissinstanser. 

Sändlista 
Västra Götalandsregionen 
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2022-01-18 

Diarienummer RS 2021–01216 

Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen 
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 
till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.  
 
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det 
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i 
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. 
 
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål 
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades 
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för 
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts 
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är 
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att: 
 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För 
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret 
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå 
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett 
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 
femtio parters undertecknande. 
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 Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar |  2022-01-128 

2   

Så svarar ni 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt 
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. 
Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

Planen framåt 
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i 
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom 
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till 
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna 
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i 
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.  

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: 
robin.kalmendal@vgregion.se 

Sändlista: 

Ale kommun  

 Partille kommun 
Alingsås kommun 

 Skara kommun 
Bengtsfors kommun  

  Skövde kommun 
Bollebygds kommun 

  Sotenäs kommun 
Borås kommun 

 Stenungsunds kommun 
Dals-Eds kommun 

 Strömstads kommun  
Essunga kommun 

 Svenljunga kommun 
Falköpings kommun 

 Tanums kommun  
Färgelanda kommun 

 Tibro kommun 
Grästorps kommun  Tidaholms kommun 
Gullspångs kommun  Tjörns kommun  
 Göteborgs kommun   Tranemo kommun 
Götene kommun   Trollhättans kommun 
Herrljunga kommun  Töreboda kommun 
Hjo kommun  Uddevalla kommun 
Härryda kommun   Ulricehamnskommun 
Karlsborgs kommun  Vara kommun 
Kungälvs kommun  Vårgårda kommun 
Lerums kommun  Vänersborgs kommun 
Lidköpings kommun  Åmåls kommun 
Lilla Edets kommun  Öckerö kommun 
Lysekils kommun   
Mariestads kommun  Boråsregionen 
Marks kommun  Skaraborgs kommunalförbund 
Melleruds kommun  Fyrbodals kommunalförbund 
Munkedals kommun  Göteborgsregionens kommunalförbund 
Mölndals kommun  Regionutvecklingsnämnden 
Orust kommun  Naturbruksstyrelsen 
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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Sändlista på remissinstanser 

 
Omarbetat förslag på samverkansavtal om naturbruksutbildningar att gälla fr.o.m. 1 januari 

2023 – Remissversion 

 

Ale kommun Ulricehamn kommun 

Alingsås kommun Vara kommun 

Bengtsfors kommun Vårgårda kommun 

Bollebygd kommun Vänersborg kommun 

Borås stad Åmål kommun 

Dals-Eds kommun Öckerö kommun 

Essunga kommun  

Falköping kommun Boråsregionens kommunalförbund 

Färgelanda kommun Fyrbodals kommunalförbund 

Grästorp kommun Göteborgsregionens kommunalförbund 

Gullspång kommun Skaraborgs kommunalförbund 

Göteborg stad  

Götene kommun Naturbruksstyrelsen 

Herrljunga kommun Regionutvecklingsnämnden 

Hjo kommun  

Härryda kommun  

Karlsborg kommun  

Kungälv kommun  

Lerum kommun  

Lidköping kommun  

Lilla Edet kommun  

Lysekil kommun  

Mariestad kommun  

Mark kommun  

Mellerud kommun  

Munkedal kommun  

Mölndals stad   

Orust kommun  

Partille kommun  

Skara kommun  

Skövde kommun  

Sotenäs kommun  

Stenungsund kommun  

Strömstad kommun  

Svenljunga kommun  

Tanum kommun  

Tibro kommun  

Tidaholm kommun  

Tjörn kommun  

Tranemo kommun  

Trollhättan kommun  

Töreboda kommun  

Uddevalla kommun  
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Sida 1 av 1 

 

  

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/34 

2022-02-16 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om ändring av 
sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att ändra en sammanträdesdag för 
arbetsutskottet under våren: 

• Sammanträdet den 3 mars flyttas till den 7 mars. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2022 ”Beslut om ändring av 

sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott”, 2022-02-10. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 19 Beslut om ändring av sammanträdesdag för 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
BUN 2022/34 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att flytta sammanträdesdagen för 

arbetsutskottet från den 3 mars till den 7 mars. 
• Arbetsutskottets beslut lyfts som informationspunkt till barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott under våren: 

• Sammanträdet den 3 mars flyttas till den 7 mars. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott besluta att flytta 
sammanträdesdagen för arbetsutskottet från den 3 mars till den 7 mars. 

- Ordföranden framför att arbetsutskottets beslut ska lyftas som informationspunkt till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-25. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 Beslut om ändring av sammanträdesdag för 
barn- och utbildningsnämnden 
BUN 2022/35 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att flytta 

sammanträdesdagen för nämnden från den 19 maj till den 17 maj. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämnden under 
våren: 

• Sammanträdet den 19 maj flyttas till den 17 maj. 
 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att flytta sammanträdesdagen 

för nämnden från den 19 maj till den 17 maj. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 

utbildningsnämnden”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-03. 
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Sida 1 av 1 

 

  

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/35 

2022-02-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om ändring av 
sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta sammanträdesdagen för nämnden från 
den 19 maj till den 17 maj. 

Ärendet 
Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämnden under 
våren: 

• Sammanträdet den 19 maj flyttas till den 17 maj. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-02-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Information om uppdaterade kontaktuppgifter 
i krisledningsplan 
BUN 2022/33 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har uppdaterats. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan”, 

nämndsekreterare Johann Aldén, 2022-01-27. 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2022-01-27. 
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Sida 1 av 1 

 

  

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/33 

2022-01-27 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om uppdaterade 
kontaktuppgifter i krisledningsplan 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har uppdaterats. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2022-01-27. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-02-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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